
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З 

МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ІННОВАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

21 січня 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2022 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

2 

УДК 37:61]:001.895(063) 

І-66 

Рекомендовано до поширення в мережі педагогічною радою Медичного 

фахового коледжу Запорізького державного медичного університету 

(протокол № 4 від 13 січня 2021 р.), конференція  включена до переліку наукових 

конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і 

науки України на 2022 рік порядковий номер № 216 згідно з листом ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» від 30 грудня 2021 року № 221/10-2985. 

Організаційний комітет:  

Ольга Павлівна КІЛЄЄВА – голова оргкомітету, викладач-методист вищої 

кваліфікаційної категорії Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету  

Тетяна Юріївна ЧЕТВЕРТАК − кандидат педагогічних наук, завідуюча 

методичним кабінетом Медичного фахового коледжу Запорізького державного 

медичного університету  

Тетяна Євгенівна  ШКОПИНСЬКА – кандидат сільськогосподарських наук, 

завідуюча відділенням, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії 

Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного університету  

Тетяна Миколаївна КАПЛАУШЕНКО – кандидат фармацевтичних наук, 

голова циклової комісії професійної та практичної підготовки відділення 

«Фармація», викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії Медичного 

фахового коледжу Запорізького державного медичного університету  

 

Відповідальна за випуск, гол. ред.: к.пед.н. Четвертак Тетяна Юріївна   

Матеріали друкуються в авторській редакції. Відповідальність за зміст та 

точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ тощо несуть автори.  

Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

(21 січня 2022 р.). / під ред. Т.Ю. Четвертак. Запоріжжя, 2022. 435 с.  

У збірнику наукових праць представлено теоретико-практичні дослідження з 

медичної освіти та науки: медицини, фармації та педагогіки. Видання адресоване 

науково-педагогічним працівникам, викладачам, методистам, здобувачам, а 

також тим, хто цікавиться освітою та наукою.  

© Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

3 

ЗМІСТ 

СЕКЦІЯ 1 «МЕДИЦИНА» 

1.1 СУСПІЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ У ФОКУСІ МЕДИЧНИХ 

НАУК 

Vishal AHUJA, Soham MAYANE, Moin KHAN, Amisha CHOUDHARY, 

Anjali BANKAR, Anuja MANOHARAN SHEEJA, Ibrahim YEHYA, 

Nodar SULASHVILI, Jilda CHEISHVILI 

The peculiarities of safety of COVID-19 vaccines and its` adverse effects prospects, 

challenges and opportunities in general……………………………………….…..…14 

Jaweria CHAUDHRY,  Madhumitha SELVAM,  Shaikh Sameer AFROZE, 

Burak TURAN, Nodar SULASHVILI,   Jilda CHEISHVILI 

The scientific discussion of comprehensive and extensive challenges of covid-19 

epidemic and pharmacotherapy strides against the covid-19 infection afore to universal 

vaccination………………………………………………………………………..….37   

Анна БАГОРКА  

Сучасне медико-біологічне значення фізичного виховання студентської 

молоді…………………………………………………………………………..…....56  

Інна БРЕУС, Людмила СУХОВІРСЬКА 

Роль одномоментної проби Руф’є у порівняльній характеристиці 

функціональних резервів серця у студентів різної статі……………………..…..58 

Владислав ГОРОХОВСЬКИЙ, Микола КОНОВАЛОВ, Ірина ТАРАСЕНКО 

Підсумки складання студентами стоматологічного та міжнародного факультету 

одеського національного медичного університету об’єктивного структурного 

клінічного іспиту (ОСКІ-2) у 2021 зі стоматології дитячого віку……………….59 

В’ячеслав ГРИЩЕНКО, Людмила СУХОВІРСЬКА 

Тактика хіміотерапевтичного лікування основних форм раку підшлункової 

залози………………………………………………………………………………..61 

 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

4 

Оксана ДУНАЄВСЬКА, Людмила ЗУБРИЦЬКА, Світлана ГОНЧАРУК  

Створення студенського наукового товариства – вимоги сьогодення у підготовці 

фахового молодшого бакалавра галузі охорони здоров’я……………………….65 

Світлана КЛЕНСЬКА 

Можливості та перспективи проведення бінарних занять у межах природничо-

наукових дисциплін при підготовці медичних фахівців…………………………70 

Вікторія КОВАЛЬОВА 

Концепція та перспективи розвитку медичної фізики в 

Україні………………………………………………………………………………73 

Анатолій ЛАГУН, Валентина БАЛАБАС 

Впровадження у фахову підготовку медичних сестер бакалаврів дисципліни 

«Стоматологічні захворювання та профілактична медицина»…………........…..81  

Ольга СКЛАДАННА, Богдан КЛОЧКО, Анастасія МАЛУША  

Диференційований підхід до організації навчальної діяльності медичних сестер 

з врахуванням психофізіологічних особливостей…………………………….…..85 

Надія СОЛОМЯНА 

Застосування інформаційно-комунікативних технологій при викладанні 

педіатрії………………………………………………………………………..……87 

Марина ПОПРАВКО, Василь ТРИПОЛИЦЬ, Ганна ШМАКОВА, Ганна 

Воронова 

Значення медичного одягу у формуванні особистості фахових молодших 

бакалаврів………………………………………………………………………..…93 

Лариса ХВІЦ 

Інтерактивні засоби навчання – орієнтація на підвищення якості фахової 

підготовки майбутніх медичних працівників………………………………..…..97 

Дмитро ЧИГРИНОВ 

Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з хірургічних 

дисциплін у медичному коледжі…………………………………………………102 

Юлія ЮРЧУК 

Впровадження новітніх методів у навчання медичних сестер…………………108 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

5 

1.2 ВІТЧИЗНЯНІ ІННОВАЦІЇ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ТА ФАХОВІЙ 

ПІДГОТОВЦІ 

 

Ірина БЕРЕЗОВЕНКО 

Інноваційні методи навчання у підготовці майбутніх медичних сестер під час 

дистанційної освіти………………………………………………………..………112 

Оксана БУЦ 

Інтерактивні методики навчання у формуванні професійної компетентності 

майбутніх медичних сестер для роботи з особами геронтологічного віку……115 

Алла ГРИГОРЯН 

Інтерактивні технології при викладанні дисциплін «Медсестринство в 

акушерстві», «Медсестриснтсво в гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві 

та гінекології»………………………………………………………......…………117 

Юлія ДУДКО, Анатолій АНЧЕВ 

Порівняльне дослідження функціональних результатів між відкритими 

переломами OTA/AO типу C, Gustilo I/II типу та закритими переломами 

дистального відділу плечової кістки після відкритого ведення та внутрішньої 

фіксації……………………………………………………………………..………123 

Галина ЖУКОВА, Тетяна БУЛГАКОВА 

Позаакадемічна освіта як новітня технологія навчання медичних кадрів….…125 

Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

Інноваційні технології при викладанні патоморфології та патофізіології…….127 

Михайло ЖУРАВЕЛЬ 

Застосування інноваційних технологій при викладанні внутрішньої 

медицини…………………………………………………………………………..130 

Наталія ЗЕЛІНСЬКА, Ольга СКЛАДАННА, Захар ПОЛУЙКО, Еліна 

МОРОЗОВА, Яна РОБОТА 

Формування у студентів відповідального ставлення до раціонального 

харчування………………………………………….……………………….……..135 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

6 

Світлана КОМІСАРИК 

Шляхи вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти на 

заняттях з внутрішньої медицини………………………………………………. 137 

Наталія ЛУЦЕНКО, Ольга КАЛІНІЧЕНКО 

Інтерактивні методи навчання при викладанні клінічних дисциплін…………143 

Тетяна МАРТИНОВА, Олена ОЛІЙНИК 

Оптимізація контролю якості набуття фахових компетенцій майбутніми 

медсестрами при вивченні клінічних дисциплін в умовах дистанційного 

навчання…………………………………………………………………...………146 

Олена МОСІЄНКО, Олександр РУБЛЮК. Олена ШЕМЕТ 

Використання педагогічних інновацій у викладанні лекційного матеріалу з 

навчальних дисциплін «Клінічні лабораторні дослідження», «Клінічна 

патологія», «Домедична допомога»………………………………………...……152 

Ірина НІКОЛЕНКО 

Застосування сучасних інтерактивних технологій з метою інтенсифікації 

навчального процесу при підготовці медичних кадрів…………………………157 

Тетяна ТАРАНОВА, Ірина ЧИРВА, Світлана РАДЧЕНКО, Наталія 

ЗУБЕНКО 

Навчальні кейси – фактори ризику хронічних гастритів…………………..……159 

Наталя ОВЧАРЕНКО 

Використання інноваційних технологій навчання на заняттях з медсестринства у 

внутрішній медицині……………………………………………………..…….…164 

Орися ОВЧАРЕНКО 

Педагогічна майстерність – основа підвищення якості підготовки фахових 

бакалаврів з медсестринства в гінекології………………………………………166 

Галина ОПРЕЛЯНСЬКА, Надія ШАНЯ 

Використання інтерактивних технологій навчання при викладанні дисциплін 

«Анатомія людини», «патоморфологія та патофізіологія»……………….……169 

Олена ПИЛИПЕНКО 

Сучасні підходи до викладання медичної хімії…………………………………173 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

7 

Олександр САЄНКО 

Використання інноваційних методів навчання при вивченні дисципліни 

«Неврологія» студентами медичних закладів вищої освіти…………..………..174 

Інна ТРЕГУБ 

Сучасні інтерактивні методи навчання при викладанні медичної хімії………..176 

Василина ЧЕРНИШ  

Досвід проведення практичного заняття з використанням інтерактивних методів 

формування професійних умінь у майбутніх медичних працівників……….…181 

Яна ШАХОВА, Катерина СИТНИК 

Сучасні цифрові технології навчання при підготовці фахівців-медиків……....186 

Марина ШЕПЕЛЕНКО 

Впровадження форм і методів інтерактивних технологій на заняттях з «Медичної 

біології»……………………………………………………………………………189 

 

СЕКЦІЯ 2 «ФАРМАЦІЯ» 

2.1 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ 

  

Nodar SULASHVILI, Margarita BEGLARYAN, Jilda CHEISHVILI, 

Irine ZARNADZE, Shalva (Davit) ZARNADZE, Tamar TSINTSADZE 

Current scientific research discovery outcomes of higher pharmacy educational 

perspectives around on multipurpose pharmacist` occupation towards medicine, 

pharamaceutics and public health………………………………………………….194 

Інна БОБКОВА, Вікторія БУР’ЯНОВА, Катерина УМІНСЬКА, Валентина 

ХРАНІВСЬКА 

Використання попн-формули при викладанні фаховим фармацевтичних 

дисциплін………………………………………………………………………….212 

Наталія БРАГАР, Аліна ГОЙ, Анна ВОЛОШИНОВИЧ, 

Марія СИДОВСЬКА  

Актуальні питання формування фахових компетентностей надання належної 

фармацевтичної опіки…………………………………………………….………215 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

8 

Ірина ВАСЬКОВСЬКА 

Компетентнісний підхід у розробці стандартів вищої фармацевтичної 

освіти………………………………………………………………………………219 

Тетяна КАПЛАУШЕНКО, Ірина КАРПЛЮК, Юлія ПОПОВА  

Формування професійної орієнтації здобувачів фармацевтичної освіти 

випускних груп в рамках безперервного освітнього процесу…………………222 

Ганна ЛИСЯНСЬКА, Ірина ПУХАЛЬСЬКА 

Окремі аспекти викладання технологічних дисциплін освітньої програми 

«Технології парфумерно-косметичних засобів»…..……………………………228 

Yuliia MAMAI 

Development of critical thinking skills in pharmacy students in professional English: 

teaching strategies…………………………………………………………………..230 

Юлія МИХАЙЛЮК, Дмитро НІКІТІН, Єлизавета ГОЛОВІНОВА, 

Марія ЛЕВАДНЯ, Вадим ПІГУЛЬСЬКИЙ, Вікторія ЗАЙЦЕВА   

Проектна робота здобувачів над оцінкою якості питної води міста Запоріжжя та 

області……………………………………………………………………………...235 

Людмила ПИЛИПЧУК, Світлана ВОЛКОВА 

Вивчення хімічної метрології в фармацевтичній освіті…………………………237 

Клавдія РИМАРЧУК, Лариса МЕЛЬНИЧУК 

Ділова гра як ефективний метод формування професійних компетенцій на 

заняттях з фармакології…………………………………………………………..239 

Тетяна ЧЕТВЕРТАК, Анастасія ВІЛЬХОВА, Карина КІВА, Вікторія АЛБУ, 

Аліна РУСНАКОВА, Тетяна ШУПІК 

Формування готовності студентів до пошуково-дослідної роботи щодо аналізу 

хімічного складу піно мийних косметичних засобів для догляду за 

волоссям…………………………………………………………………...………244 

Тетяна ШКОПИНСЬКА, Вікторія ЯВОРСЬКА 

Використання Інтернет-додатків при вивченні фармакогнозії………………...249 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

9 

2.2 УЧАСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ В ОСВІТІ: НОВІ БІЗНЕС-

ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ 

 

Ольга КІЛЄЄВА 

Нові бізнес-технології у фармації. Електронні рецепти…………..…………….254 

Юлія ОЛЬХОВІКОВА 

Опрацювання сучасних тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної 

галузі на заняттях з основ економічної теорії для майбутніх фармацевтів……258 

Наталія ТКАЧЕНКО, Вікторія ДЕМЧЕНКО, Олена МУРЗІНА, Тамара 

МАГАНОВА 

Медіакомпетентність як складова формування конкурентоспроможніх фахівців 

фармацевтичної галузі………………………………………………………….....263 

Тетяна ЧЕТВЕРТАК  

Залучення стейкхолдерів до проведення практично-орієнтованих семінарів в 

рамках викладання фахових дисциплін………………………………………….265 

Лариса ШАПОРЕНКО, Павло ВАРВАНСЬКИЙ, Еліна ОМЕЛЬЧАК, 

Віталіна ДЯДЮН, Яна КУРІННА 

Аналіз закупівлі та реалізації препаратів інсуліну в умовах оновленої програми 

реімбурсації національної служби здоров’я України на основі даних аптеки №4 

КП «Примула» міста Запоріжжя ….………………………………………….…. 269 

 

СЕКЦІЯ 3 «ПЕДАГОГІКА» 

3.1 ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ 

 

Ірина АНДРУШКО 

Впровадження методу відеоскрайбінгу при вивченні навчальної дисципліни: 

«Епідеміологія та інфектологія»…………………………………………………276 

Тетяна БОРИСЮК 

Інтерактивні методи при вивченні інформатики…………………………....…..280 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

10 

Ніна БОНДАРЦОВА 

Підвищення результативності освітнього процесу шляхом застосування 

інтерактивних технологій при вивченні дисципліни «Медсестринство в 

педіатрії»…………………………………………………………………….…….284 

Поліна ВАСІЛЬЄВА 

Інноваційні підходи викладання основ медичних знань та охорони здоров’я дітей 

для майбутніх вчителів початкової школи засобами формування іншомовної 

комунікативної компетентності………………………………………………….290 

Ольга ГОРДЕЙЧЕНКО, Катерина ЮФЕРОВА, Ігнат КРИМЧЕЄВ  

Підвищення  спритності та покращення фізичного стану здобувачів 

фармацевтичної освіти засобами настільного тенісу…………………………...292 

Олена ГОРОВЕНКО, Марина МОЗГОВА 

Активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом виконання навчальних 

проєктів та впровадження елементів проблемного навчання…………………..298 

Михайло ГРАБАР 

Формування клінічного мислення здобувачів освіти за допомогою використання 

ситуаційних завдань………………………………………………………………301 

Ольга ГРАБАР 

Фактори, що впливають на студентську успішність при вивченні теоретичної 

дисципліни…………………………………………………………...……………304 

Тетяна КАМИШНІК  

Використання інтерактивних технологій на заняттях з української мови……307 

Ірина КОНОГРАЙ, Валентина ПЛІС 

Сучасні цифрові інструменти у формуванні емоційної сфери здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами…………………………………………..……311 

Ольга КОРХОВА, Юлія ОЛЬХОВІКОВА, Лариса КОРХОВА, Євангеліна 

ПЕРОВА  

Шляхи вирішення проблеми адаптації студентів нового набору………………315 

 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

11 

Олександр КРАВЧЕНКО 

Інноваційні підходи до вивчення математики в умовах адаптивного 

карантину…………………………………………………………………………..319 

Наталя КУЗНЄЦОВА 

Використання комп’ютерних технологій на заняттях з дисципліни «Фізична 

культура»…………………………………………………………………………..322 

Олена ЛАВЕЦЬКА, Світлана ПЕТРІЩЕВА 

Інтерактивні засоби активації студентів на заняттях в умовах дистанційного 

навчання………………………………………………………………………...…326 

Олег МАРТИНІВ, Оксана ШУКАТКА 

Самостійні заняття фізичною культурою як засіб покращення стану здоров’я 

студентської молоді……………………………………………………………….333 

Світлана МІНЦЕВА 

Розвиток креативного мислення здобувачів освіти на заняттях з дисципліни 

«Математика»……………………………………………………………………..336 

Вікторія МОРЕНКО 

Нові можливості інноваційних технологій навчання на заняттях з англійської 

мови за професійних спрямуванням дистанційно……………………………….340 

Юлія НЕМІЧЕВА  

Використання сучасних технологій навчання на заняттях з дисципліни «Основи 

правознавства»……………………………………………………………...……..346 

Алла ПЕТРОВА, Людмила КОГУТ 

Використання технології розвитку критичного мислення при вивченні 

суспільних дисциплін з метою формування ключових компетентностей у 

студентів…………………………………………………………………………… 

Світлана РАТУШНА  

Застосування інтерактивних технологій при викладанні математики…….…..357 

Світлана СІРИК, Вікторія ЯЗЛОВСЬКА  

Терміни епоніми в українській термінолексиці внутрішніх хвороб…………..359 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

12 

Віта ТРОЦ, Маргарита ШАПОВАЛ 

Проблеми симуляційного навчання у закладах фахової передвищої освіти….366 

Надія ТЬОРНЕР 

Blenden-learning: методики англійської мови змішаного навчання у закладах 

фахової передвищої освіти………………………………………………………..370 

Людмила ХАРКІВСЬКА 

Використання різноманітних видів самостійної роботи як однієї з форм 

навчального процесу у медичному коледжі……………………………….…….375 

Надія ЧАГАН 

Інтерактивне навчання в медичній освіті………………………………………..378 

Надія ШАНЯ, Галина ОПРЕЛЯНСЬКА 

Виклики та інновації медичної освіти під час пандемії COVID-19……………380 

 

3.2 ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ 

КАДРІВ 

 

Olena KOZLOVA 

Five core concepts for analysis for esl medical students……………………………383 

Галина БІЛОНІЖКО, Наталія ЗЛОБІНА 

Культурологічний підхід до викладання дисциплін «Іноземна мова»  та 

«Українська мова»…………………………………………………………….…..386 

Вікторія ВОЛОКІТІНА, Денис ПОПЛЕВІН, Микита СЄВАЧ, 

Гордєй СТАДНІЧЕНКО  

Проблема цифрової залежності у сучасному спектрі виховання здобувачів 

медичної освіти……………………………………………………………………391 

Петро ГОЛУБ, Світлана КЛИМЕНКОВА, Аллі ЗЮКІНА  

Маркетолог-пілот ХХІ століття маркетинг особистості: формування особистого 

бренду………………………………………………………………………….…. 394 

 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

13 

Марина ДОБРОВОЛЬСЬКА, Богдана ФОТ, Єлизавета ТЕТЕРЯТНИК  

Сучасний підхід до вивчення медичної термінології англійською мовою…….397 

Вікторія КОВАЛЬОВА, Ангеліна МОТІНА  

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому  процесі  

студентів-медиків на заняттях з фізики……………………………………….…400 

Юлія МАМАЙ, Кира ВАСЬКОВЦОВА, Катерина ГУБА, Анастасія ЮРКО 

Формування у студентів чіткого уявлення про природу сміху……………....…403 

Олена МАРТИНОВА, Вікторія КРИКЛЯ 

Використання інноваційних технологій навчання при викладання професійно-

орієнтованих навчальних дисциплін…………………………………………….407 

Наталія НАГОРНА, Володимир НАГОРНИЙ, Анастасія ДОНЧЕНКО 

Застосування цифровізації навчального простору в закладі вищої освіти…….411 

Nataliia NAHORNA, Volodymyr NAGORNYI, Anastasiia DONCHENKO 

Possibilities of using the Microsoft Teams application in the personal educational 

environment system………………………………………………………………..417 

Тамара САМОЙЛЕНКО 

Застосування технологій інтерактивного навчання на заняттях………………419 

Лілія СОБОЛЬ 

Методологічні підходи формування готовності педагогів до організації 

освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства………………………424 

Наталія СЕМИКІНА, Валентина СТАРОСТЕНКО 

Використання новітніх технологій у процесі роботи зі студентами у медичному 

коледжі……………………………………………………………….……………426 

Людмила СУХОВІРСЬКА 

Інноваційна технологія – Google classroom………………….……………….…432 

Олена УВАРОВА 

Діджитал-етикет позаудиторного спілкування………………..………………..434



СЕКЦІЯ 1 «МЕДИЦИНА» 

СУСПІЛЬНА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ У ФОКУСІ 

МЕДИЧНИХ НАУК 

 

UDC 616.98:578.834COV]:616.371.035.4 

 

THE PECULIARITIES OF SAFETY OF COVID-19 VACCINES AND ITS’ 

ADVERSE EFFECTS PROSPECTS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

IN GENERAL 

Vishal Ahuja 1, Soham Mayane 2, Moin Khan 3, Amisha Choudhary 4, 

Anjali Bankar 5, Anuja Manoharan Sheeja6, Ibrahim 

Yehya 7, Nodar   Sulashvili  8,   Jilda  Cheishvili 9 

1-7. International Third Year Medical Student of International School of Medicine at 

Alte University, Tbilisi, Georgia. 

8. MD, PhD, Doctor of Theoretical Medicine in Pharmaceutical and Pharmacological 

Sciences, Associate Professor of Division of Pharmacology of International School of 

Medicine at Alte University, Tbilisi, Georgia. 

9. MD, PhD, Doctor of Medical Sciences, Professor, Dean of International School of 

Medicine at Alte University, Tbilisi, Georgia. 

Keywords: Covid-19, vaccines, adverse, effects, prospects, challenges. 

  Abstract: Aim of the research was to study and analyze the peculiarities of 

safety of covid-19 vaccines and its’ adverse effects prospects, challenges and 

opportunities in general. Vaccines are important public health tools with a favorable 

safety profile and preventive efficacy that have historically been instrumental in 

reducing the burden of infectious diseases in a population when the majority of people 

are vaccinated. COVID-19 vaccines are expected to have a similar positive health 

impact around the world. Although serious allergic reactions to vaccines are rare, their 

underlying mechanisms and implications for clinical management should be 

considered to ensure the safest treatment for patients. There are various types of allergic 

side effects that can potentially occur after vaccination and individual vaccine 
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components that can cause allergic side effects. The current frequency of allergic 

adverse reactions during clinical trials and during post-marketing and post-marketing 

surveillance suggests likely causes of these reactions based on potential allergenic 

components present in several current vaccines. 

Introduction: The origin of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) outbreak 

caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) was first 

identified in December 2019 in Wuhan, China. The new coronavirus spread rapidly 

around the world within a month. its beginning. On March 11, 2020, the World Health 

Organization (WHO) declared COVID-19 a global pandemic. By the end of May, 

COVID-19 had infected more than 316 million people in 217 countries and territories 

and killed more than 5,500,000 people worldwide. In the absence of a vaccine or 

effective treatment, countries around the world are struggling to contain the spread of 

COVID-19 with quarantines and lockdowns, social distancing measures, constant 

public use of masks and travel restrictions. This led to a huge deterioration in people’s 

physical and psychological well-being and caused a massive recession in the world 

economy. The multiple catastrophic consequences associated with the outbreak of 

COVID-19 have intensified international efforts to develop an effective prevention 

method to contain outbreaks. There is intense international effort to develop a safe and 

effective COVID-19 vaccine, with an estimated over 150 vaccine candidates currently 

at various stages of development, with several vaccine candidates already in clinical 

trials. A COVID-19 vaccine may soon be available for public use; Therefore, an urgent 

understanding is required to test the acceptance of a COVID-19 vaccine in preparation 

for effective promotional strategies. Intention to be vaccinated against an infectious 

disease is considered a key factor in the success of immunization programs. Over the 

past decade, immunization scandals and a series of reports of serious vaccine side 

effects have increased distrust of immunization and the country’s immunization 

program. There are many factors that influence vaccination intent. The health-belief 

model, which explains and predicts a variety of human behaviors, is one of the most 

widely used models to determine vaccination intent. Previous studies have found that 
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health belief model constructs are an important predictor of influenza vaccine use. The 

health belief model includes several basic constructs: perceived vulnerability, severity, 

benefits, barriers, self-efficacy in engaging in behavior, and cues for action. Perceived 

susceptibility relates to beliefs about susceptibility to infection, and perceived severity 

relates to beliefs about the negative consequences of infection. In relation to 

vaccination, perceived benefit is defined as a person’s belief about vaccination, and 

perceived barriers are described as the belief that vaccination is limited due to 

psychosocial, physical, or financial factors. Calls to action include information, people 

and events that direct a person to get vaccinated. Additional data on the public 

acceptance of the COVID-19 vaccine is needed to assess the feasibility of 

implementing a vaccination program when the vaccine becomes available, as well as 

to understand future pricing considerations, demand projections, and the 

implementation of a national COVID-19 vaccination program. The country’s 

vaccination program and domestically produced vaccines not only led to distrust of 

vaccines, but also increased the number of people who preferred imported vaccines or 

wanted to be vaccinated abroad [1-2]. 

Aim of the Research was to study the peculiarities of safety of covid-19 

vaccines and its’ adverse effects prospects, challenges and opportunities in general. 

Methods: The main question of this article was to research and analyses the 

peculiarities of safety of covid-19 vaccines and its’ adverse effects prospects, 

challenges and opportunities in general. We have searched and analyzed PubMed, Web 

of Sciences, Clinical key, Tomson Routers and Google Scholar mostly, using search 

terms bases, including the words to research and analyses the peculiarities of safety of 

covid-19 vaccines and its’ adverse effects prospects, challenges and opportunities in 

general. In addition to the desired subject understanding. Then, each article was 

discussed and an abstract of the total information gathered during the process was 

provided, aiming at easy understanding of the public. To establish these outcomes, over 

two hundred articles were investigated. We brought together all published data to 

comprehensively examine the effects in a systematic review, to define the roll out of 
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the study of the research and analyses of the scientific discussion of comprehensive 

and extensive challenges of the peculiarities of safety of covid-19 vaccines and its’ 

adverse effects prospects, challenges and opportunities in general. 

Results and Discussion: A number of vaccines with proven safety and efficacy 

are currently in use. Vaccines are potentially associated with adverse events. An 

adverse event is defined as any adverse medical event related to the use of a drug in 

humans, whether considered drug-related or not. Adverse events may manifest as local 

or systemic, immediate or non-immediate, immune or non-immune mediated reactions. 

Although all allergic reactions are immune-mediated, not all immune-mediated 

reactions are allergic. Non-immediate local reactions that are not allergic are common 

and may include swelling and erythema at the injection site. These reactions can occur 

hours or days after administration and are not always mediated by the immune system. 

Systemic non-allergic reactions, including mild fever and vasovagal reactions such as 

hypotension, nausea, and syncope, are also relatively common. Neither local reactions 

nor vasovagal reactions pose a serious risk. Although some of these reactions are 

immune-mediated, they are not allergic reactions. On the contrary, pain at the injection 

site or fatigue results from the activation of the innate immune system. Adverse events, 

including allergic reactions, are categorized by severity as mild, moderate, and severe 

for the purposes of this review. Typical signs of an allergic reaction are 

bronchoconstriction, conjunctivitis, rhinorrhea, gastrointestinal symptoms and/or 

characteristic skin lesions such as generalized urticaria and/or angioedema. They can 

occur in combination or alone and can occur immediately, minutes or hours after 

vaccination. Examples of mild allergic reactions are itchy swelling at the injection site, 

conjunctivitis or rhinorrhea. Examples of mild allergic reactions include 

bronchoconstriction, which can be adequately managed with nebulized beta-agonists, 

or generalized urticaria, which can be managed with antihistamines. Serious adverse 

events are life-threatening events requiring hospitalization or prolongation of existing 

hospitalization, resulting in persistent or significant inability or significant impairment 

of normal life functions, birth defects/malformations, or death. Two examples of 
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serious adverse events that are allergic reactions are intensively treated bronchospasm 

and life-threatening anaphylaxis. Anaphylaxis, an immediate systemic multi-organ 

reaction, is rare but can be life-threatening. Organs affected include the skin, 

gastrointestinal tract, respiratory tract, and cardiovascular system. Anaphylaxis can be 

immunologic, non-immunologic, or idiopathic. Idiopathic anaphylaxis is diagnosed by 

exclusion of other known causes and may mask clonal mast cell disease. Non-

immunologic anaphylaxis used to be called anaphylactoid reactions, but the World 

Allergy Organization has proposed replacing anaphylactoid reactions with non-

immunologic anaphylaxis. The change in terminology aims to increase the risk and 

potential mortality from all types of anaphylaxis, regardless of the underlying 

mechanism. All three mechanisms of anaphylaxis cause the same clinical picture. It is 

important to distinguish between systemic vasovagal reactions and anaphylaxis during 

vaccination in order to ensure timely and adequate treatment. Vasovagal reactions 

usually occur immediately or within 30 minutes after vaccine administration. Similar 

to anaphylaxis, affected organs include the skin, gastrointestinal tract, respiratory, 

neurological, and cardiovascular systems. Anaphylactic reactions are considered to be 

adverse events of particular interest, ie. HOUR. Adverse events of significant medical 

and scientific significance and requiring immediate medical attention with continued 

monitoring and prompt reporting by the investigator or promoter. The reporting of 

adverse events of particular interest is an important aspect of pharmacovigilance to 

characterize the safety profile of a medicinal product or vaccine in the context of 

previous reports of a vaccine or other vaccines using similar production methods, 

composition, immunogenicity and novelty. Adverse events of particular interest alert 

regulators to potential risks. Particularly in mass vaccination programs where a high 

number of adverse reactions may be reported, identifying and evaluating adverse 

reactions of particular interest is a high priority as it identifies potential risks that may 

alter the risk/benefit balance and require immediate regulatory investigation. bodies. 

action and timely communication with the public [3-4]. 
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Immunological hypersensitivity can be mediated by IgE (type 1 hypersensitivity 

reaction), by IgG (type 2 hypersensitivity reaction), by immune complexes and/or 

complement (type 3 hypersensitivity reaction ) or by cells (type 4 hypersensitivity 

reaction). . The mechanisms underlying IgE-mediated hypersensitivity are better 

understood. Individuals with IgE-mediated allergic reactions first go through an initial 

phase of sensitization in which allergen-specific IgE antibodies bind to high-affinity 

FcεRI receptors on mast cells and basophils. Subsequent exposure to allergens can 

cross-link cell-bound IgE antibodies and trigger degranulation of mast cells and/or 

basophils, followed by the release of histamine and other pro-inflammatory chemical 

mediators (cytokines, interleukins, leukotrienes and prostaglandins) into surrounding 

tissues, causing multiple systemic effects such as vasodilation, mucus secretion, 

eosinophilic tissue infiltration, and airway smooth muscle contraction. Type II IgG-

mediated immune responses are rare but have been observed with MMR vaccines 

containing dextran before these drugs were withdrawn from the market. The 

appearance of generalized local reactions at the injection site of TdaP vaccines has 

been reported to be associated with a type III local immune complex hypersensitivity 

reaction. Type IV hypersensitivity reactions occur when a person`s T cells mount an 

inflammatory response to allergens, leading to T cell activation and the release of 

cytokines and chemokines. Type IV reactions to vaccines cause localized eczema that 

can start 2 hours to 2 days after vaccination. These reactions are usually observed after 

the administration of vaccines containing aluminum and antimicrobial agents. The 

occurrence of such an event is not a contraindication to further vaccinations. 

Nonimmunological anaphylaxis is caused by agents or events that cause sudden 

massive degranulation of mast cells and/or basophils in the absence of 

immunoglobulins. These reactions may be accompanied by complement activation by 

nanoparticles, colloidal solutions or liposomes without the formation of immune 

complexes, commonly referred to as pseudoallergy, which is accompanied by 

complement activation (e.g. preparations containing Cremophor ), direct activation of 

mast cells and basophils, release of histamine (vancomycin and opioids) or other 
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mechanisms (activation of the kallikrein-kinin signaling pathway). Nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs), local anesthetics, monoclonal antibodies, and 

chemotherapeutic agents have also been described as triggers of nonimmune 

anaphylaxis. Recently, the potentially transient channel cation receptor subfamily V 

(TRPV4) has been shown to be the driving force behind IgE-independent mast cell-

dependent bronchospasm through the release of cysteinyl-leukotrienes. Additionally, 

MRGPRX2, a Mas-related G-protein-coupled receptor, has been identified as a 

mechanism of mast cell degranulation. There is increasing evidence that off-target 

occupancy of this receptor by various therapies such as neuromuscular blocking agents 

(NMBAs) and opioids may represent an additional mechanism of immediate-acting 

non-immunological drug hypersensitivity. While radiopaque agents have traditionally 

been considered non-immunological, some of the newer low osmolarity agents can 

elicit IgE-mediated responses. Although the clinical manifestations of IgE-mediated 

anaphylaxis and non-immunological anaphylaxis are similar, measurements of tryptase 

and SC5b-9 can help distinguish the two types. Tryptase is a mast cell activation 

marker released after mast cell degranulation, while SC5b-9 is a complement activation 

marker and terminal complement complex. Because tryptase and SC5b-9 are 

transiently elevated shortly after an episode of anaphylaxis, blood should ideally be 

drawn 30 to 90 minutes after the onset of the reaction. Another emerging new 

biomarker is hereditary α-tryptasemia, which is present in mastocytosis and may be 

useful in determining the risk of severe anaphylaxis in an individual patient [5–6]. 

Vaccination anaphylaxis is rare and occurs mainly in people with a history of 

allergies to vaccine components. Post-vaccination allergic reactions can be caused by 

any vaccine components such as antigens, adjuvants, stabilizers, preservatives, 

emulsifiers, leached packaging components, antibiotic residues, cell culture materials 

and inactivating ingredients. Lists ingredients that have been implicated in allergic 

reactions and related adverse events. Here we will discuss some of the most common 

allergenic or potentially allergenic components of vaccines. Many vaccines contain 

small amounts of ovalbumin, an egg white. Influenza, yellow fever, and rabies vaccines 
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tend to have higher levels of ovalbumin because they are cultured in embryonated 

chicken eggs. Vaccines grown in chick embryonic fibroblasts, such as the MMR 

vaccine, have lower egg protein concentrations than vaccines grown in embryonated 

eggs. Although egg allergy is common in children, studies have shown that vaccinating 

children with egg allergy with both MMR and influenza vaccines is well tolerated and 

the risk of an allergic reaction is similar in the general population. In particular, 

children with egg allergies, including those with anaphylaxis, have been successfully 

immunized with yellow fever vaccines and no serious side effects have been reported. 

Because severe allergic reactions to egg-based influenza vaccines are rare, the 

Advisory Committee on Immunization Practices recommends that individuals with 

mild egg allergy should receive any approved and recommended influenza vaccine 

appropriate for their age and be observed for no more than 30 minutes after vaccination. 

need to get a vaccine. However, people with severe egg allergy should only be 

vaccinated under the supervision of a physician who can recognize and treat severe 

allergic conditions [7–8]. 

The vaccine administrator must be able to manage an anaphylactic reaction and 

must have the necessary medications and supplies. Following vaccine administration, 

a mandatory observation period of at least 15 minutes must be observed for all subjects 

so that an adequate dose of epinephrine can be administered. People suspected of 

having an allergic reaction to the first dose of the vaccine should be monitored by an 

allergist so that the second dose can be given in a facility equipped to treat anaphylaxis. 

One approach that has been used successfully in many people with vaccine allergies, 

but has not been evaluated for COVID-19 vaccines, is to give the vaccine in increasing 

doses. All adverse allergic reactions should be reported promptly with additional 

information, including individual characteristics [9]. 

Vaccination benefits public health and helps reduce the risk of disease in the 

general population. Despite early reports of reduced immune response more than 20 

days after infection with SARS-CoV2, there is now increasing evidence that recovered 

patients, as with other infections, develop strong immunity. Recently, Hartley et al. 
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reported that patients who have recovered from SARS-CoV-2 infection have stable 

virus-specific memory B cells that secrete SARS-CoV-2 virus spikes or nucleocapsid 

proteins for at least eight months after infection is detected. Another study showed that 

neutralizing antibody titers against the SARS-CoV-2 spike protein persisted for at least 

5 months after infection. These results support optimism that currently approved 

vaccines will be effective despite the emergence of highly infectious mutant viruses 

and are consistent with limited reports of natural reinfections after confirmed disease. 

These mRNA vaccines are not currently available for children. In addition, studies by 

Pfizer and University of Texas researchers showed that antibodies from 20 recipients 

of the BNT162b2 mRNA vaccine can neutralize mutant strains in vitro (not yet peer-

reviewed). It is critical that more research be done to better understand which 

components of currently available vaccines people react to and how to identify people 

at risk of an adverse allergic reaction. People who are at risk of an allergic reaction or 

have a history of an allergic reaction to vaccines (or vaccine components) should be 

evaluated by an allergist. The best mechanism to expand our understanding is to study 

people who have had reactions through various in vitro experiments and clinical tests. 

In vitro experiments, including analysis of plasma IgE markers and assays for basophil 

and mast cell activation, may help to better characterize potential allergens and identify 

individuals at risk of developing anaphylaxis. Clinical tests, including skin and 

intradermal tests, can also help identify allergens and individuals at risk. All of these 

tests may involve testing the individual components of the vaccine to determine which 

antigen is causing the reaction. However, a critical and pragmatic assessment of the 

results of these tests in relation to the specific clinical problems of the patient remains 

crucial. A better understanding of vaccine-associated allergies will help further 

improve manufacturing processes and vaccine safety. In particular, by identifying 

specific vaccine components that cause allergic reactions, vaccine manufacturers may 

attempt to remove or replace these components [10-11]. 

Nucleic acid vaccine. Both mRNA-based COVID-19 vaccines and DNA-based 

COVID-19 vaccines are in clinical trials. In addition, nucleic acid vector-based 
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vaccines (mRNA vaccines, DNA vaccines) are in preclinical studies. Among them, the 

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) and mRNA (Moderna) mRNA vaccines are the first 

vaccines approved by the FDA, EMA and MHRA for conditional sale or emergency 

use. The pace of development of mRNA vaccines has been described as dazzling by 

the journal Nature. BNT162b2 and mRNA-α encode a full-length S protein (S-2P) that 

is stabilized in a prefusion conformation by two proline substitutions (K986 and V987) 

at the cleavage site. The main characteristics of mRNA vaccines are: Translation of 

mRNA takes place in the cytoplasm to avoid the risk of genome integration. T cell and 

humoral responses are initiated. Rapid development and large-scale mass production 

can be achieved. Some of the disadvantages include the need for a delivery system or 

material to introduce the mRNA into the cell. Furthermore, mRNA is inherently 

unstable and requires storage and transport at low and ultra-low temperatures. Such 

facilities are unlikely to be available in many developing countries, which could 

preclude the use of such effective vaccines in these countries [12]. 

DNA vaccine is another type of nucleic acid vaccine. The INO-4800 DNA 

vaccine developed by Inovio in the United States is the most advanced and is in Phase 

2 clinical trials. The strategy for INO-4800 was to incorporate the entire SARS-CoV-

2 spike sequence into insert the plasmid vector pGX0001 to express the S protein in 

host cells and elicit specific immune responses. Advantages of this platform include: 

Protein S from multiple strains of SARS-CoV-2 can be cloned and screened 

simultaneously. Strong antibody and T cell based immune responses can be induced; 

although the antibody titers induced are relatively low. (iii) Synthetic DNA vaccines 

are stable and can be stored at room temperature for 1 year or more. However, there is 

a theoretical risk of gene integration with the use of DNA vaccines, but this has not 

been confirmed. As of January 2021, only Inovio had reported immunogenicity results 

from Phase I clinical trials of its DNA vaccine. The reported seroconversion rate of 

neutralizing antibodies exceeds 80% [13]. 

Viral Vectored Vaccine: Various viral vectors such as adenovirus, influenza 

virus, measles virus, Ankara smallpox virus (MVA) and vesicular stomatitis virus 
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(VSV) have been used in vaccine development COVID-19. Among them, adenoviral 

vector vaccines account for 1/3 of the total number of vaccines under development and 

have made the fastest progress. Characteristics of this vaccine platform include: It 

mimics to some extent the natural course of infection and expresses antigens in the cell. 

Thus, strong humoral and cytotoxic immune responses are induced. The existing or 

vaccine-induced immune response against the viral vector limits its effectiveness. 

There is a risk of gene integration, but it has not been confirmed. There are currently 

three such vaccines: the Ebola adenovirus type 5 vector vaccine, the Ebola VSV vector 

vaccine and the yellow dengue vector vaccine, the use of which in high-risk 

populations has been conditionally approved. However, this type of vaccine has not 

been widely used as a human prophylactic vaccine and has not been tested over a long 

period of time. Therefore, it is necessary to continuously monitor efficacy and safety 

[14]. 

In late 2020, four adenoviral vector vaccines entered Phase 3 clinical trials, 

including AZD1222 (AstraZeneca), Ad5-nCoV (Cansino), Sputnik V (Gamaleya), and 

Ad26COV2.S (Johnson Pharm). All four adenovirus-vectorized COVID-19 vaccines 

were designed to express full-length S protein. Among them are Ad26.COV2. S 

encodes a stabilized S protein with mutations at the furin cleavage site and two proline 

substitutions. Among them, Sputnik V was registered as a Gam-COVID Vac for human 

use by the Russian Ministry of Health in 2020, and AZD1222 was formally approved 

for conditional marketing approval by the MHRA in 2020 to induce immune responses. 

For example, the chimpanzee adenovirus ChAdOx1 used by AstraZeneca has low pre-

existing immunity to the vector in the population; In addition, the human adenovirus 

serotype (Ad26) used by Johnson Pharm has a lower seroprevalence in humans and 

can bypass pre-existing immunity to the adenovirus serotype (Ad5), making it an 

attractive alternative vaccine vector; Finally, Sputnik V is an Ad26 and Ad5 based 

combined vector vaccine that theoretically combines the advantages of the two vectors 

and bypasses a pre-existing immunity to the vaccine vector caused by the homologous 

Prime Boost. In addition to adenovirus, many other types of viral vector vaccines are 
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under clinical investigation. Two MERCK vaccines against COVID-19, V590 and 

V591, based on VSV and measles virus, respectively, were developed but eventually 

discontinued due to low immunogenicity found in the first phase of the studies [15]. 

Inactivated Vaccine: Inactivated vaccines are traditional and classic types of 

vaccines. There are currently 10 inactivated vaccines in clinical trials, 5 of which are 

manufactured by Chinese companies. The inactivated BBIBP-CorV and CoronaVac 

vaccines developed by Sinopharm and Sinovac are pioneering and have already been 

approved for conditional marketing in several countries by the end of 2020. Developed 

by Bharat Biotech in India, the inactivated BBV152 vaccine is the fifth inactivated 

vaccine to be clinically tested and approved for emergency use in India. As one of the 

classic vaccine platforms, the purified inactivated vaccine is widely used to protect 

people from rabies, polio, hepatitis B, influenza and other viruses. The safety profiles 

of these inactivated vaccines have been extensively tested and validated through mass 

vaccination programs. A number of guidelines for development and evaluation have 

been developed based on experience with these vaccines. Manufacturing processes 

have been developed for the large-scale production of inactivated vaccines. Although 

inactivated vaccines offer many advantages, they generally have moderate 

immunogenicity and require an adjuvant vehicle and more than one booster dose. In 

addition, specialized facilities such as biosafety level 3 (BSL-3) laboratories are 

required, preventing many countries from independently researching and developing 

vaccines [16]. 

Recombinant Protein Vaccine: According to WHO statistics, among the 

COVID-19 vaccines developed on different platforms, about 1/3 of the vaccines in 

clinical trials are recombinant protein vaccines. Expression systems used for 

recombinant protein COVID-19 vaccines in clinical and preclinical phases include 

almost all currently available expression systems such as yeast, E. coli, Expi293F cells, 

CHO cells, tobacco and insect cells. Antigen types expressed for vaccines include RBD 

monomer, RBD dimer, RBD trimer, S1 protein, S protein and S trimer Vaccine 

adjuvants such as Al(OH)3, AS01/AS03, Quil-A, Monophosphoryl Lipid A (MPL) , 
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Complete Freund’s Adjuvant, CpG and Matrix M, Advax, HBgn. Novavax NVX-

Cov2373 is a leader in protein subunit vaccines. It contains the prefusion trimer S 

antigen with the usual PP substitutions and mutations in the S1-S2 multibase cleavage 

site of RRAR in SARS or QQAQ to make it resistant to proteases. The Clover SCB-

2019 vaccine is also an S-trimer vaccine. In contrast to NVX-Cov2373, the production 

of SCB-2019 is based on the fusion of an in-frame antigen with a trimeric tag and 

subsequent trimerization of the trimeric tag. While ZF2001, another leading protein 

vaccine, contains a homogeneous RBD dimer as a single-stranded tandem repeat (40). 

Such antigenic constructs have greatly improved the immunogenicity and stability of 

subunit vaccines. Many developers and manufacturers focus on the development of 

recombinant protein vaccines because of the following advantages: specialized 

facilities such as BSL-3 are not required and expression of recombinant proteins can 

be easily increased. Adjuvants can be added to the formulation to improve 

immunogenicity. Vaccines have good safety profiles because they do not contain live 

components; Reactogenicity and side effects are mainly associated with adjuvants [17]. 

Live Attenuated Vaccine: Live attenuated vaccines (LAVs) can be designed 

and manufactured using "cold adaptation", recombination or reverse genetics. 

However, the time needed to treat the virus is long. Currently, only one LAV is in 

clinical trials, while the other two are in pre-clinical trials. COVI-VAC 

(NCT04619628), developed by the Serum Institute of India and the American 

biotechnology company Codagenix, is in an advanced stage of development. COVI-

VAC uses a computer algorithm to specifically recode and deoptimize the SARS-CoV-

2 virus, introducing hundreds of mutations into the viral genome and removing the 

furin cleavage site. Similar technology has been used to develop vaccines against 

respiratory syncytial virus (RSV), influenza and dengue, and this approach has been 

shown to be safe. Its advantages include: The protein structure of the vaccine is 

identical to that of live virus particles and can induce immunity against all proteins in 

the entire virus. The risk of worsening the course of the disease is low. However, the 

VBL requires an extensive accessory testing program to determine safety and 
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effectiveness. Currently, there are no clinical data on the safety and efficacy of this 

type of COVID-19 vaccine [18]. 

Safety: The safety profiles of different types of COVID-19 vaccines vary 

widely. The frequency of local and systemic side effects is relatively higher for mRNA 

vaccines and adenovirus vaccines (local: 88.9-40%, systemic: 86-44%). Adverse 

events were lower with inactivated vaccines (local: 23.3%-5%, systemic: 18%-4%). 

However, the RA level of recombinant protein vaccines varies significantly depending 

on the use of different adjuvants (local: 91.7-9%; systemic: 65.4-8%). The safety and 

level of neutralizing antibodies induced are inversely related, and the incidence of side 

effects seen in the elderly is lower than in adults. New adjuvants and delivery materials 

used in mRNA vaccines and recombinant vaccines seem to increase side effects, 

especially after the second dose, which requires further studies to improve the vaccine 

[19]. Side effects observed with Moderna and Pfizer-BioNTech mRNA vaccines 

increased after the second dose. Local and systemic adverse events occurred in the 

Moderna mid-dose groups at 88.9% (local), 79.4% (systemic); Pfizer vaccines were 

>79% (local) and >59% (systemic). Severe allergic reactions have been reported after 

administration of both vaccines. This raises safety concerns among the population and 

may affect vaccination compliance. Coated liposomes are believed to be the main cause 

of AR, and improving the packaging and delivery system is key to improving the safety 

profile of mRNA vaccines. In addition, the design of a vaccine can also affects its 

safety. Pfizer-BioNTech has developed two mRNA vaccines for clinical trials, namely 

BNT162b2 and BNT162b1. BNT162b1 encodes a trimerized receptor-binding domain 

and BNT162b2 encodes a modified full-length spike with two proline mutations to fix 

them in the pre-fusion conformation. Phase 1 clinical data showed that both vaccines 

induced the same dose-dependent titers of neutralizing antibodies and the titer was 

equal to or greater than the convalescent serum titer. However, the frequency and 

severity of systemic reactions caused by BNT162b2 were lower, especially in the 

elderly [20-21]. The side effects of Novavax and Clover vaccines increase significantly 

after the second dose. The frequency of adverse reactions for recombinant Novavax 
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adjuvant with Matrix M (69.2% local; 46.1% systemic) was comparable to that of 

Clover adjuvant with GSK AS03 (68.8% local and 56.3% systemic). The AR of the 

above two vaccines is higher than that of the alum-adjuvanted Zhifei vaccine (overall 

AR <48%) [22]. Antibody-dependent amplification and improvement in vaccine-

associated diseases are two major public concerns when evaluating vaccine safety. The 

antibody-dependent enhancement is mediated primarily by the internalization of the Fc 

receptor-associated virus. Vaccine-associated disease amplification is a disease-

associated vaccine that is primarily associated with antibody-dependent mechanisms 

and type 2 helper T cells. For safety reasons, the vaccine must be highly effective, 

inducing high levels of neutralizing antibodies and cellular responses. similar to Th1. 

under natural conditions. In clinical and preclinical studies, antibody-dependent 

improvement as well as vaccine-related improvement should be monitored. 

Fortunately, there are still no reports that reveal the ADE phenomenon in the 

development of current COVID-19 vaccine candidates. More research is needed to 

elucidate the potential risk posed by ADE and VADE with the use of COVID-19 

vaccines [23]. Criteria and benchmarks are needed for the development and evaluation 

of COVID-19 vaccines. Determining effective vaccines, as well as their identification 

and widespread use, is critical to combating the pandemic. A well-defined effective 

vaccine identified in the first wave will serve as a benchmark for the development of 

second-generation vaccines. Endpoints and standards for measuring the immune 

response are two important factors that are critical for the efficient, rapid and reliable 

evaluation of a large number of COVID-19 vaccine candidates [24]. To ensure the 

effectiveness and safety of COVID-19 vaccines, the WHO, FDA, US, and NMPA have 

issued initial industry guidelines that address important aspects of vaccine 

development, including quality control and clinical evaluation.  guidelines state that 

for a widely used COVID-19 vaccine to be effective, the primary efficacy endpoint 

estimate for a placebo-controlled efficacy trial must be at least 50% and the success 

outcome statistic must be the threshold. bottom of the corresponding alpha. the adjusted 

confidence interval around the primary efficacy endpoint estimate is > 30%. 
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Inappropriate (relatively lower) criteria for a first-generation COVID-19 vaccine could 

further influence the development of next-generation vaccines [25]. The criteria for 

defining a case of COVID-19 and the methods used for diagnosis have a strong 

influence on the calculation of the final efficacy of the vaccine. Currently, developers 

primarily use symptoms, nucleic acid tests, and serological tests to detect cases, 

although there are no universal standards for case detection and hospitalization. As 

several countries and companies are involved in the research and development of 

COVID-19 vaccines, the establishment of relatively agreed criteria for diagnosis and 

case registration for clinical trials can help to provide reliable and reliable data to 

compare vaccine efficacy [26]. Although we have reviewed various COVID-19 

vaccine platforms in detail based on clinical trial data published by various developers, 

the analyzed results may be unreliable and unmatched as studies are not included as 

standard to be used for reference serve, and when different methods were used were 

used to assess immunogenicity. This is a major obstacle to evaluating and prioritizing 

current COVID-19 vaccine candidates based on available data. It is necessary to 

establish and implement reference standards for the evaluation of antibodies and 

antigens [27]. 

Various molecular and serological tests have recently been developed to detect 

SARS-CoV-2 infection, measure antibody response to SARS-CoV-2 infection, and 

antibody levels induced by COVID-19 vaccines. The WHO Collaborating Center for 

Biological Standardization and the National Institute for Biological Standards and 

Controls recently organized and completed a joint calibration of mRNA and antibody 

standards and a proposal to develop a standard for SARS-CoV-2 antigen to support 

development, evaluation and comparability of antigen-based rapid tests [28]. 

The WHO International Standard for SARS-CoV-2 RNA testing based on 

nucleic acid amplification assays has been established by the Committee with a fixed 

unit of 7.40 log10 IU/vial. NAT-based analysis is considered the gold standard for 

accurately diagnosing an infection. The creation of a nucleic acid pattern is of great 
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importance not only for an accurate diagnosis, but also for the comparability of clinical 

study data [29]. 

The international WHO standard for SARS-CoV-2 immunoglobulin has been 

established with an established unit of 250 IU/vial (neutralizing antibody activity). The 

first WHO International Reference Group for SARS-CoV-2 Immunoglobulin was also 

established with no assigned entities. The existence of an international standard for 

antibodies against SARS-CoV-2 would facilitate the standardization of serological 

SARS-CoV-2 methods and allow comparison and harmonization of datasets between 

laboratories. This helps determine whether the antibody levels needed for effective 

protection are being achieved with the vaccines. He previously established the first 

national standard for neutralizing antibodies to COVID-19 using sera from 

convalescents, which can be used to evaluate vaccines. Secondary standards may be 

set by other countries/regions in the future. Regulatory bodies and companies in 

vaccine producing countries are encouraged to align their own secondary or internal 

standards with the international standards set by the WHO to facilitate direct 

comparison of vaccine-induced antibodies between countries/regions [30]. 

As the protection offered by different vaccines and the safety profile of rescue 

vaccines vary, alternative strategies to mitigate vaccine shortages need to be explored. 

The introduction of a sequential immunization strategy may partially compensate for 

the shortcomings of existing vaccines. More recently, another major problem has arisen 

with the emergence of mutated strains of SARS-CoV2, which have reduced the 

effectiveness of vaccines. To combat the threat of virus variants, a safer and more 

effective next-generation COVID-19 vaccine capable of effectively responding to virus 

mutants needs to be developed [31]. 

A careful review of published clinical data on first-generation COVID-19 

vaccines revealed the following key issues: The immune response and protective 

efficacy in elderly recipients is low, as is the incidence of side effects. Recombinant 

protein and mRNA vaccines developed with new adjuvants produce high levels of 

neutralizing antibodies, but side effects are also high, especially after the second dose. 
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The inactivated vaccine has the lowest rate of side effects, but the overall immune 

response is not strong. The T cell response to most adenovirus vaccines is relatively 

good, but the level of neutralizing antibodies is low. The balance between 

immunogenicity, efficacy and safety of a vaccine is a fundamental issue that must be 

considered when developing first-generation emergency vaccines [32]. 

A sequential vaccine immunization strategy can be an effective measure to 

address the immunogenicity and safety issues of emergency vaccines and extend the 

duration of protection. This has been observed in HIV vaccine research. The 

development of an effective vaccine against HIV is considered an extremely difficult 

task. In clinical research on HIV vaccines, there has never been a single vaccine that 

could provide effective protection. For the first time, the RV144 vaccine outperformed 

the initial efficacy of the poxvirus vaccine, and a sequential immunization strategy 

boosted with a recombinant subunit vaccine achieved protection. This heterogeneous 

strategy of primary immunization, also known as the sequential immunization strategy, 

has gradually attracted the attention of researchers. A large number of animal 

experiments have confirmed that sequential immunization with different types of 

vaccines can increase the intensity and magnitude of the immune response [33-34]. 

The outbreak of the COVID-19 epidemic has contributed to the rapid 

development of the vaccine industry. In just one year, more than 100 COVID-19 

vaccines from multiple platforms have entered clinical trials, laying the foundation for 

the study and application of sequential immunization strategies. COVID-19 vaccines 

from different platforms have different immunological properties. The use of 

heterologous vaccines for sequential immunization could theoretically avoid booster 

immunization with non-target proteins and increase the strength of the immune 

response against the target antigen. Among the various vaccines currently researched 

and marketed, some vaccines are used primarily to induce a T cell response and some 

are used primarily to induce an antibody response. By using vaccines with different 

immunological properties for sequential immunization, a stronger antibody response 

and T cell response can be achieved. Additionally, sequential immunization can 
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theoretically reduce the risk of RA, which is caused by the second dose of a single dose 

of the vaccine. In particular, reports have shown that the incidence of RA increases 

with the second dose of the mRNA vaccine. However, it should be noted that the US 

CDC has made it clear that the safety and effectiveness of co-vaccinating with different 

types of vaccines has not been tested and that co-vaccination is currently only permitted 

in special circumstances. Although the availability of vaccines from different platforms 

is a strong argument for consistent vaccination strategies, further research is needed to 

test the benefits of such a strategy for COVID-19 [35,36]. 

Developers and manufacturers should focus their efforts on viral mutations and 

come up with strategies to develop next-generation vaccines to combat mutants. The 

next generation of the COVID-19 vaccine must be recoded and manufactured 

according to the sequences of the circulating variants. Alternatively, immunogenically 

conserved viral proteins, linear B-cell epitopes, and MHC-I/II-restricted T-cell 

epitopes screened using a bioinformatics approach can provide novel vaccine ideas for 

the development of vaccines of new generation aimed at combating the ongoing 

mutation of the virus. Vaccine production processes differ for each platform. 

Recombinant nucleic acid vaccines and recombinant viral vector vaccines enter cells 

to express antigens that stimulate the immune system. These types of vaccines can be 

made by introducing new antigen sequences into the genome and using existing 

manufacturing facilities for production. In principle, as long as new sequence 

information is available, a vaccine can be redesigned and synthesized. It stands out as 

the platform of choice for the urgent development of COVID-19 vaccines due to the 

speed offered in development and synthesis, and the good immunogenicity of the 

mRNA vaccine. However, the uniqueness of the technology limits the research and 

development of many companies/institutions. Compared to an mRNA vaccine, the 

manufacturing process for a recombinant subunit vaccine is relatively complex and 

requires in vitro transcription to produce immunogenic proteins. Adapting 

manufacturing processes to produce mutant proteins is not easy, and the introduction 

of mutations can alter the immunogenicity of a protein. Inactivated vaccines require 
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new mutant strains to be isolated in laboratories before they can be amplified and 

inactivated to develop vaccines for new variants. The main constraints are the 

production capacity and the basic resources of high level of biosafety [37-39]. 

Conclusions: Because the protection offered by different vaccines and the safety 

profile of emergency vaccines differ, alternative strategies to reduce vaccine shortages 

should be explored. Adopting a sequential immunization strategy can to some extent 

compensate for the shortcomings of existing vaccines. More recently, another 

significant issue has arisen regarding the emergence of mutant strains of SARS-CoV2 

that have reduced the effectiveness of vaccines. To combat the threat of the variant 

virus, a safer and more effective next-generation COVID-19 vaccine that can 

effectively respond to mutant viruses needs to be developed. 
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could only be demonstrated in randomized clinical trials. Several active ingredients 

such as chloroquine, hydroxychloroquine, favipiravir, monoclonal antibodies, 

antisense RNA, corticosteroids, convalescent plasma and vaccines were currently 

being evaluated. A variety of therapeutic interventions were aimed at determining the 

most effective regimen. The purpose of this article is to describe the treatment 

strategies that have been used for patients with COVID-19 and to review all available 

literature. 

Introduction: Some antiviral drugs (Rideliver, favipiravir) and antimalarial 

drugs (chloroquine, hydroxychloroquine) have emerged as potential drugs. 

Pharmacotherapy evidence of efficacy and continuous research have been developed 

in the article. In addition, data were obtained regarding the inflammatory pathogenesis 

of this virus, leading to a cytokine storm in susceptible individuals. Thus, cytokine anti-

inflammatory drugs such as Anakinra and Tocilizumab are undergoing numerous trials 

and some of the results are encouraging. Likewise, the use of anti-inflammatory 

cytokines such as IL-37 and IL-38 is believed to be beneficial and under investigation. 

Several clinical trials are currently underway that test the efficacy of single and 

combination pharmacotherapy using the drugs advertised in this review, and new drugs 

are being monitored, developed, developed and improved. 

Background: SARS-CoV-2 virus entered into the target cells by binding with 

the hACE2 receptors. Spike glycoprotein promotes the entry of the virus into host 

target cells [1-2]. Literature reported a significant mutation in receptor binding sites 

and membrane proteins of the previous SARS-CoV to turned as SARS-CoV-2 virus, 

responsible for most dreadful pandemic COVID-19 [14]. These modifications may be 

the probable reason for the extreme transmission and pathogenicity of the virus. A 

hasty spread of COVID-19 throughout the world is highly threatening, but still, 

scientists do not have a proper therapeutic measure to fight with it. Scientists are 

endeavoring across the world to find effective therapy to combat COVID 19 [3-4]. 

Several drugs such as Remdesivir, Hydroxychloroquine, Chloroquine, Ribavirin, 

Ritonavir, Lopinavir, Favipiravir, Interferons, Bevacizumab, Azithromycin, etc. are 
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currently under clinical trials [19-22]. Vaccine development from various 

pharmaceutical companies and research institutes is under progress, and more than ten 

vaccine candidates are in the various phases of clinical trials. This review work 

highlighted the origin, emergence, structural features, pathogenesis, and clinical 

features of COVID-19. We have also discussed the in-line treatment strategies, 

preventive measures, and vaccines to combat the emergence of COVID-19 [5-6]. 

Aim of the Research was to study the scientific discussion of comprehensive 

and extensive challenges of covid-19 epidemic and pharmacotherapy strides against 

the covid-19 infection before universal vaccination. 

Methods: The main question of this article was to research and analyses the 

scientific discussion of comprehensive and extensive challenges of covid-19 epidemic 

and pharmacotherapy strides against the covid-19 infection before universal 

vaccination. We have searched and analysed PubMed, Web of Sciences, Clinical key, 

Tomson Routers and Google Scholar mostly, using search terms bases, including the 

words to research and analyses the worldwide challenges of the covid-19 epidemic and 

general therapy approaches towards fighting the covid-19 diseases. In addition to the 

desired subject understanding. Then, each article was discussed and an abstract of the 

total information gathered during the process was provided, aiming at easy 

understanding of the public. To establish these outcomes, over two hundred articles 

were investigated. We brought together all published data to comprehensively examine 

the effects in a systematic review, to define the roll out of the study of the research and 

analyses of the scientific discussion of comprehensive and extensive challenges of 

covid-19 epidemic and pharmacotherapy strides against the covid-19 infection before 

universal vaccination. 

Discussion: Overview of SARS-CoV-2 virology: The pathogen of COVID-19 

is the new coronavirus, officially called SARS-SV-2. It was named after SARS-

COVID for genomics. [28-29] Coronaviruses are large-format RNA viruses (+mRNA) 

with a positive value from the Coronavirus family. The coronary virus can affect a wide 

range of vertebrates, including bats, birds, psoriasis, snakes, mice and humans. Due to 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

40 

the sequence similarity exists in bats of the transmits of coronary virus, SARS-CoV-2 

is currently believed to be of zoonotic origin and has acquired a secondary ability to be 

transmitted from person to person. In particular, detection of 1) mutations in the 

binding receptor area, (2) the position of the division of multi-beta receptor at the 

intersection of sub bands 1 and 2 protein and the O-glycosylation site where the virus 

can effectively interact with the high convergence (via nail protein) of real cell 

receptors (angiotensin 2 [ACE-2] to bypass the immune response, perhaps by hiding 

O-glycylation [1-2]. 

Vaccines: Further studies with re infected patients provide information about 

protective correlations that are important for the development of the vaccine. In the 

past two decades, three coronaviruses have spread around the world, creating 

epidemics that have resulted in serious health problems without vaccination. Based on 

vaccine development, we can consider the use of recombinant sub-American vaccines, 

DNA vaccines, and mRNA vaccines as different methods. Lower US vaccines are 

considered extremely safe because they should stimulate the immune system without 

spreading infectious viruses. The development of such vaccines requires further 

knowledge of synthetic organisms of SARS-CoV-2 proteins and/or N. glycoprotein 

SRAS-CoV-2 is a mediator that binds to the host cell and is necessary for the 

transmission of the virus. This is the main purpose of the vaccine for many SARS-

CoV-2 candidates [3-4]. DNA vaccines are based on direct injections of plasmids that 

encode the desired viral antigens and cause different immune responses. mRNA 

vaccines include mRNA vaccines that encode antigens that are transferred to the host`s 

mobile device during vaccination. mRNA vaccines have advantages over traditional 

vaccines, including poor genomics, increased immune response, and faster 

development and production of multidimensional antigens. A preliminary report on the 

SRAS-CoV-2-Mrarm vaccine has been published. Vaccine 1273 patient Candidate 

mRNA is a modified nucleoside vaccine mRNA that is encapsulated by Nano lipid 

particles and encodes improved glycoprotein SARS-CoV-2 that is structurally 

stabilized before synthesis [5-6]. A Phase I open-label dose update was performed in 
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45 healthy adults who received two vaccines for 1273 patients every 28 days. After the 

second vaccination, all survey participants showed activity that neutralized the serum. 

Before the second vaccination, the neutralizing activity of the pseudo virus was low, 

confirming the need for a two-dose vaccination schedule. Finally, immune responses 

to SARS-CoV-2 are caused by the 1273 patients’ vaccine in all participants without 

limitation. In order to bind and neutralize antibodies to SRAS-Covid-19, it is necessary 

to determine the value of the head and its ability to prevent infection. Cellular and 

amusing immune responses have been linked to vaccine protection against infection or 

reintegration following infection with SARS-CoV-2 in rhesus monkey models. Since 

natural history studies show that SARS-COVID cannot cause long-term reactions to 

antibodies, a long-term prediction would be appropriate. A safety assessment is also 

needed to respond to concerns about the possible worsening of vaccination-related 

respiratory diseases. It is estimated that a dose of 100 micrograms in 3 doses results in 

a strong neutralization of CD4 T lymphocytes and their response to Th1 along with a 

more positive response profile than the highest dose [7-8]. 

Viral treatments for COVID-19 include: monoclonal antibodies, new drugs, or 

antiviral drugs in development. To address the epidemic immediately, the only option 

is to reuse antiviral drugs for reasons of time, after evaluating their safety and 

effectiveness. Remdesivir was considered the highest priority among therapeutic 

agents based on a wide range of antiviral drugs. Among the repurposed drugs, the study 

of the antiretroviral drug (HIV protease inhibitors), lopinavir / ritonavir, alone or in 

combination with interferon beta, was considered a second option suitable for rapid use 

in clinical trials. However, immunotherapy such as convalescent serum or other agents 

is also contemplated as a treatment option. Viral therapy research should include the 

identification of multiple therapeutic candidates for clinical evaluation, along with the 

development of in vitro and in vivo studies. To maximize treatment efficacy, 

combination therapy should be designed for additive or synergistic effects or to reduce 

the risk of drug resistance. The lack of information on the clinical course, 

epidemiological and therapeutic studies, as none of them have been developed for 
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COVID-19, is an important milestone.To achieve rapid success in COVID-19 research 

and development (R&D), it is urgent to identify animal models that can mimic the 

characteristics of human diseases for in vivo preclinical studies. Therapies (antiviral 

drugs) and clinical trials of prophylactic drugs need to be developed to protect 

populations at risk. Reduce mortality and improve the clinical outcome of the disease; 

The research agenda should include preventive research, combination therapy, 

evaluation and safety research of repurposed agents to advance the fight against the 

COVID-19 epidemic [9-14]. 

Compared to other +RNA viruses, coronaviruses have large genome and a 

complex genome expression strategy. Many of the coronavirus proteins expressed in 

the infected cell contribute to the coronavirus-host interplay. For example, by 

interacting with the host cell to create an optimal environment for coronavirus 

replication, by altering host gene expression or by counteracting the host’s antiviral 

defences. Like other coronaviruses, SARS-COV-2 human-to-human transmission via 

respiratory droplets, contaminated hands or surfaces has been described, with 

incubation period of 2-14 days (the median incubation period is approximately 4–5 

days before symptom onset). Faecal–oral transmission route is possible but yet 

unproven. COVID-19 is similar to the severe acute respiratory syndrome coronavirus 

virus (SARS-CoV) in its epidemiology, pathogenicity and clinical results, though 

COVID-19 has better genome sequence identity with SARS-CoV (79%) compared to 

Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV). Outbreak of 

pneumonia of unknown etiology in Wuhan China: the mystery and the miracle. SARS-

CoV-2 infection causes clusters of severe respiratory illness similar to severe acute 

respiratory syndrome coronavirus. The clinical manifestations of COVID-19 vary with 

mild upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection involving non-

life-threatening pneumonia, and life-threatening pneumonia with acute respiratory 

distress syndrome. By the time of hospital admission, COVID-19 patients show the 

following symptoms: a fever and dry cough; more rarely - patients also experience 
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shortness of breathing, muscular pain, headache/dizziness, diarrhoea, nausea/vomiting 

[15-19].  

Together with investigations in SARS-CoV-2 virology of SARS-CoV-2, main 

pathogenetic mechanisms and immunological responses underlying the clinical 

manifestations of COVID-19 is essential for determination of immunoregulation and 

rational therapies against SARS-CoV-2 [70-71]. The virus main entrance way is 

through mucosal tissues: nose, mouth, upper respiratory tract, and less frequently 

conjunctival mucosa. The pathogenesis of SARS-CoV-2 infection induces an 

aggressive inflammatory response strongly damaging the airways. Therefore, disease 

severity in patients is determined not only by the viral infection but also by the host 

response. Severity of the disease also correlates with increasing age. To better 

understand the host–pathogen biology of COVID-19 will offer important clarifications 

into management of the disease, including identification of new therapies [20-24]. 

Colchicine-is used safely in a wide variety of cardiovascular diseases. Its 

potential mechanisms of action include the non-selective inhibition of the NLRP3 

inflammasome, which is considered to be the main pathophysiological component of 

the clinical course of patients with COVID-19. The Covid-19 study aims to investigate 

whether colchicine could positively influence the clinical course of COVID-19 [52]. 

This will be a prospective, clustered, randomized, open, controlled study [25-26].  

Ribavirin-An analog of nucleosides, ribavirin (Virasol), is a broad-spectrum 

antiviral agent used to treat hepatitis C, respiratory syncytial virus, and some viral 

hemorrhagic fevers (e.g. Lassa). Several mechanisms by which ribavirin exerts its 

antiviral effects have been identified, including lethal mutagenesis, chain termination 

as specific or non-specific, and inhibition of nucleotide biosynthesis for RNA target 

viruses. The desired specific mechanism of action of ribavirin has not yet been fully 

clarified. In addition, it is a broad-spectrum drug and cannot specifically fight 

coronaviruses. The proposed mechanism of action of ribavirin on SARS-CoV2 is the 

inhibition of viral RNA synthesis and mRNA capping. The antiviral activity of 

ribavirin against animal CoVs and SARS-CoV1 has been proven, although the 
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effectiveness with interferon against MERS-CoV is controversial. While several 

studies have shown the effectiveness of ribavirin and interferon alone the combination 

of these drugs has not shown positive results in critically ill patients with MERS. The 

effectiveness of ribavirin has been assessed primarily as a combination therapy. 

Successful responses to ribavirin monotherapy and/or combination therapy have been 

reported in several case studies. A multi-center, prospective, open-label, randomized 

phase II study was conducted in COVID-19 patients in Hong Kong. In the control 

group, patients received lopinavir 400 mg and ritonavir 100 mg every 12 hours for 14 

days, and the combination group received lopinavir 400 mg and ritonavir 100 mg every 

12 hours, ribavirin 400 mg every 12 hours, and three doses of 8 million. International 

units of interferon β-1b for 14 days. This combination therapy was well tolerated and 

shortened the time to a negative nasopharyngeal swab and hospital stay in patients with 

mild to moderate COVID-19. In addition, an open, prospective, randomized and 

controlled clinical trial is being conducted at a single center to assess the efficacy and 

safety of various antiviral therapies (ribavirin + interferon α-1b, lopinavir/ritonavir + 

IFN α-1b and ribavirin + lopinavir/ritonavir + IFN α-1b) in 108 COVID-19 patients. 

The results of this study may be useful to provide clear evidence for the use of these 

therapies in the treatment of patients with mild to moderate COVID-19 [27-31] 

It is also worth noting that ribavirin had several known side effects such as 

hemolytic anemia, hypocalcemia, and hypomagnesemia. It is also contraindicated in 

autoimmune hepatitis, hemoglobin disorders, kidney failure, pregnant women or men 

with pregnant partners, and people who are hypersensitive to it. Due to the inconsistent 

benefits of ribavirin for COVID-19 and its serious safety concerns, as well as the very 

poor quality of the evidence, current evidence does not warrant its use to treat COVID-

19. Combination therapy appears to offer the best chance of clinical effectiveness. 

Therefore, extensive randomized controlled clinical trials are needed to confirm its 

effectiveness in terms of mortality, virological and clinical outcomes of COVID-19. 

The effects of ribavirin in combination with other therapies are being investigated in 

clinical studies [32-34]. 
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Bevacizumab-is a recombinant humanized monoclonal antibody against VEGF, 

was first approved by USFDA on 26th February 2004 for the first-line treatment for 

metastatic colorectal cancer. Subsequently, the FDA approved this product along with 

chemotherapy to treat many cancers like lung cancer, renal cancer, cervical cancer, 

ovarian cancer, etc. In addition, recent studies suggest that higher levels of blood VEGF 

in COVID-19 patients compared with normal and also pulmonary edema, dyspnea, 

acute respiratory distress and acute lung injury are the most detrimental symptoms of 

COVID-19. Numerous studies reported that VEGF was a critical factor in pulmonary 

edema, acute respiratory distress and acute lung injury [35-36]. 

Siltuximab (CNTO 328) is a monoclonal antibody conjugate of interleukin-6 

(IL-6) and therefore neutralizes IL-6 bioactivity. It also promotes tumor cell death and 

is approved for the treatment of certain viral diseases such as HIV, human herpesvirus-

8 (HHV-8), multicentric Castleman`s disease (CDM), multiple myeloma (MM), 

myelodysplastic syndrome (MDS), prostate cancer, ovarian cancer, lung cancer and 

reduced anorexia and cancer-associated cachexia. [37-39] 

IL-6 pathway inhibitors — Tocilizumab is an interleukin (IL)-6 receptor 

inhibitor used for rheumatic diseases and cytokine release syndrome. Elevated IL-6 

levels have been described in patients with severe COVID-19, and case reports have 

described good outcomes with tocilizumab, but systematic evaluation of the clinical 

impact of tocilizumab on COVID-19 has not yet been published. Treatment guidelines 

from China’s National Health Commission include the IL-6 inhibitor tocilizumab for 

patients with severe COVID-19 and elevated IL-6 levels. Tocilizumab, as well as 

sarilumab and siltuximab, which also target the IL-6 pathway, are being evaluated in 

clinical trials [40-43]. 

About other indicated agents against COVID -19: 

Atazanavir (ATV) with a protease inhibition mechanism is approved for the 

treatment of HIV or AIDS. As mentioned in previous sections, the pathogenicity of 

CoV requires non-structural proteins such as protease, an enzyme that is critical for the 

conversion of polyproteins to CoV. Hence, atazanavir prevents the formation of a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366121/#bib27
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mature viral particle and suppresses SARS-CoV2 infection. In a study based on 

molecular docking analysis of SARS-CoV2 helicase inhibitors, Borgio and colleagues 

showed that atazanavir can interfere with SARS-CoV-2 helicase activity [105]. A 

recent study by Beck and his colleagues based on the target transformer molecule 

interaction (MT-DTI) also showed that atazanavir was the best compound tested to 

inhibit SARS-CoV2-like proteinase activity. Order atazanavir> remdesivir> efavirus> 

ritonavir> dolutegravir [44-45]. 

Baricitinib is an anti-inflammatory drug used to treat refractory rheumatoid 

arthritis. The most important anti-inflammatory mechanism of baricitinib in 

rheumatoid arthritis is the inhibition of Janus kinase (JAK) enzymes. With SARS-

CoV2, however, baricitinib prevents the virus from entering cells through various 

mechanisms. It inhibits AP2-associated protein kinase 1 (AAK1): an enzyme that 

promotes viral endocytosis. Baricitinib also inhibits viral endocytosis by interacting 

with cyclin-associated kinase G (GAK). It is also suggested that baricitinib reduces 

inflammation by inhibiting JAK1 / 2 enzymes [15-16]. Consequently, baricitinib may 

have beneficial clinical effects in COVID-19 patients and be an alternative treatment 

option for COVID-19, especially in patients with coexisting rheumatoid arthritis. 

However, inhibition of JAK-STAT kinase by baricitinib disrupts the antiviral activity 

of congenital interferons [17-18]. Also, baricitinib may cause some symptoms of upper 

respiratory tract infections, nausea and thrombosis in rheumatoid arthritis patients 

receiving this medicine. Therefore, the efficacy and safety of baricitinib in COVID-19 

infected patients are still unclear. At the time of writing, several clinical and 

observational studies have been recorded on the efficacy and safety of baricitinib for 

the treatment of COVID-19. One of these has been completed and the main outcome 

of this pilot study was the safety assessment of baricitinib. It did not increase the risk 

of infections, cardiovascular and hematological side effects after 2 weeks of treatment 

[46-49]. 

Levamisole, levisomer and tetramisole, belong to the class of medical 

membranes and are the first representative of a new class of drugs that increase cell 
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resistance, a synthetic compound with low molecular weight. The immunosuppressive 

and immunostimulatory effects of levamisole have been demonstrated on the basis of 

dosage and timing of clinical use. According to previous studies, the in vitro 

combination of levamisole and ascorbic acid can reverse the proliferation of depressed 

accessory / stimulating ganglion cells. Levamisol lymphocyte spread often occurs 

when standard lymphocytes are treated with measles virus in vitro. Therefore, 

levamisole may also be considered for the treatment of COVID-19 [50-51]. 

Darunavir: As an HIV protease inhibitor, darunavir (DRV) can prevent the 

formation of mature infectious virus particles by selectively inhibiting the cleavage of 

the Gag-Pol polyprotein in cells infected with the virus. In February 2020, Chinese 

researchers announced the suppressive effects of DRV on SARS-CoV-2 infection. Cell 

experiments have shown that virus replication is significantly inhibited by DRV at a 

concentration of 300 μM. Darunavir in combination with cobicistat (DRV / c) has been 

shown to significantly inhibit SARS-CoV2 replication. This combination therapy has 

been approved by the US Food and Drug Administration (FDA) for the treatment of 

AIDS patients. To improve the pharmacokinetics and pharmacodynamics of darunavir, 

cobicistat, like ritonavir, may act as an LPV / r booster and inhibit cytochrome P450 

(CYP3A) [46]. In addition to in-vitro and clinical studies, several in-silico studies have 

also confirmed the effectiveness of the antiviral activity of DRV against SARS-CoV2. 

DRV`s potential therapeutic effect against SARS-CoV2 may be primarily due to its 

inhibitory effects on papain-like viral protease (PLVP) and basic protease. Darunavir 

has been shown to have high ligand affinity and is a potential candidate that may 

interfere with communication between the SARS-CoV2 receptor binding domain and 

ACE2. Therefore, it is currently proposed that DRVs be reassigned for the treatment 

of SARS-CoV2 infection due to their potential impairment in cell recognition, 

attachment, and invasion [52-53]. 

Oseltamivir (Tamiflu) is an antiviral neuraminidase inhibitor used to treat and 

prevent influenza A and B. Oseltamivir exhibits its antiviral activity by inhibiting viral 

neuraminidase activity and viral replication. Oseltamivir suppressed viral replication 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

48 

at least in some cases. Coronaviruses do not use neuraminidase to replicate viruses; 

Therefore, oseltamivir is unlikely to have therapeutic value. It was removed from the 

SARS-CoV2 treatment protocol. The only study that looked at the effects of 

oseltamivir on coronaviruses found that even at high concentrations of the drug, it was 

ineffective in preventing SARS-CoV1 [54-55]. 

Arbidol –is a low molecular weight indole-based molecule, has a broad 

spectrum of antiviral activity against numerous DNA and RNA viruses. It has been 

shown that Arbidol can inhibit the penetration of influenza A and B viruses as well as 

hepatitis C viruses into host cells, thereby blocking virus fusion. Arbidol is approved 

in Russia and China for the prevention and treatment of infections of the upper 

respiratory tract caused by influenza A and B viruses. Other studies have also shown 

that arbidol hydrochloride can inhibit the fusion of the virus membrane with host cells 

and block virus replication. In recent years, the effectiveness of Arbidol against SARS-

CoV1 and MERS-CoV has been proven in many studies. Due to the lack of significant 

side effects, Arbidol is patented for the treatment of SARS-CoV1. Since the antiviral 

effect of Arbidol against SARS-CoV1 has been confirmed in cell experiments, it was 

proposed to use it as the drug of choice for the treatment of SARS-CoV2. An in vitro 

study showed that Arbidol can effectively inhibit the replication of SARS-CoV2. The 

recommended dosage regimen of Arbidol for adults with SARS-CoV2 was 0.2 g at any 

time twice daily and was not taken for more than 10 days. So far, the dosage regimen 

of Arbidol in children with SARS-CoV2 has not been recommended. It has been shown 

that arbidol in a concentration of 10–30 µmol / L can have an effective inhibitory 

function against SARS-CoV2 infection and can also reduce the pathological effects of 

the virus in host cells. Molecular modeling studies have shown that some SARS-CoV2 

proteins such as spike, E-channel, Nsp7-Nsp8 complex, Nsp14 and Nsp15 can interact 

with arbidol [56-58]. 

There are some side effects of Arbidol therapy, such as nausea, diarrhea, 

dizziness, and increased serum aminotransferase levels. In addition, Arbidol should be 

used with caution in patients with impaired liver function due to its metabolism in the 
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liver. Arbidol can also compete with drugs with a high binding rate to plasma proteins 

and increase the concentration of combination drugs due to 89.2–91.6% of the binding 

rate to proteins [59]. 

Chloroquine and hydroxychloroquine have received a lot of attention due to 

their inhibition of enzymes or viral processes, particularly in Iran, the United Kingdom, 

and France. However, the FDA has withdrawn the emergency use permit due to serious 

side effects and other potential side effects. The potential benefits of chloroquine and 

hydroxychloroquine no longer outweigh the potential risks with permitted use. 

hydroxychloroquine is better than chloroquine and has reported positive results in some 

pre-clinical in vitro data and protocols. Both antimalarial drugs can do more harm than 

good due to the many side effects and should not be prescribed for more than 7 days. 

In rare cases, cardiac arrest, retinal damage, and eye toxicity are major concerns, 

especially since people with heart disease are at higher risk for difficulties [60-61]. 

Conclusion: Thus, treatment approaches that are currently being studied include 

antiviral and anti-inflammatory cytokines, anti-infective and life-sustaining therapy, 

monoclonal antibodies, and passive immunotherapy, especially in patients with severe 

illness. However, while a therapeutic strategy against the disease is important, the most 

important way to prevent the spread of the virus is to develop a widely available 

effective and safe vaccine. In the future, it will be wise to choose a personalized 

medication to choose the best treatment along with an effective dose with minimal side 

effects. Various studies are currently underway to evaluate vaccines against SARS-

CoV2. However, due to genetic changes in viral nucleic acid in different hosts, these 

specific vaccines may not have a clear preventive effect. 
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Фізичне виховання є ключовим засобом у системі освіти, зокрема медичної,  

та виховання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. Сучасний педагог 

вищого навчального закладу повинен дбати про формування у основ здорового 

способу життя, розвитку фізичних та моральних якостей, організації активного 

відпочинку здобувачів, реабілітації та корекції їх здоров’я, розвитку вольових 

якостей.  



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

57 

Здоров’я є інтегральною якісною характеристикою особистості та 

суспільства, яка поєднує соціальний, духовний, психічний, фізичний компоненти і 

дає людині відчуття внутрішньої гармонії, благополуччя і загального задоволення 

життям. Процес фізичного виховання ослаблених хворобою підлітків складний. 

Лише при глибокому осмисленні цього процесу можна ефективно і правильно 

використовувати ті можливості, які є у коледжі для роботи з такими студентами.  

Важливим моментом виступає здоровий спосіб життя, заснований на 

принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, який 

гартує і, у той же час, захищає від несприятливих впливів навколишнього 

середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне і 

фізичне здоров’я. Для сучасної людини систематичне заняття фізкультурою і 

спортом здобуває виняткове значення. Відомо, що тренована людина легко 

справляється зі значними фізичними навантаженнями. Фізичне тренування зміцнює 

і розвиває кістякову мускулатуру, серцевий м’яз, судини, дихальну систему і багато 

інших органів, що значно полегшує роботу апарата кровообігу, благотворно впливає 

на нервову систему [1, с. 4].  

Для повноцінного рухового та якісного режиму фізичного навантаження 

здобувачам освіти рекомендовано звернути увагу на навчальні заняття циклу 

фізичного виховання. Керівникам закладів, гарантам та робочим групам по 

створенню освітніх програм фахової передвищої та вищої освіти пропонується 

активно долучати до вибіркового курсу дисципліни з фізичної підготовки під час 

формування освітньо-професійних програм з метою покращення загальних 

фізичних показників  та зміцнення здоров’я молоді.  

 

Перелік джерел інформації 

1. Робочий зошит з фізичної культури для студентів спеціальної медичної групи та 

звільнених від фізичного навантаження / А.М. Багорка, А.В. Калюжна. Запоріжжя: 

ЗНУ, 2019. 31 с. 
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Актуальність. За визначенням ВООЗ, здоров’я – це стан повного 

фізичного, психічного і соціального благополуччя. Щодо фізичної складової 

здоров’я постає логічне питання: як оцінити резервні можливості організму у 

зовні однаково здорових людей. Одним із найпростіших, найбільш доступних та 

інформативних методів є використання функціональних проб, адже 

саме визначення показників серцево-судинної системи використовуються для 

оцінки адаптивних можливостей організму. 

Мета. Порівняти функціональні показники серцево-судинної системи у 

юнаків і дівчат 18-20 років. 

Матеріали і методи. Для дослідження застосовувалась одномоментна 

проба Руф’є (30 присідань за 45 с) з визначенням ЧСС до навантаження (Р1), 

після навантаження (Р2) та в кінці першої хвилини відновлення (останні 15 с – 

Р3). Оцінку проводили за індексом Руф’є. Було створено дві контрольні групи 

студентів: 20 юнаків і 20 дівчат.  

Результати. Встановлено, що в студентів чоловічої статі середні 

показники ЧСС до навантаження – 68,6 уд/хв; у студентів жіночої статі – 

69,8 уд/хв. Безпосередньо після навантаження ЧСС у першій групі – 105,4 уд/хв. 
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(на 53,6 % від вихідних показників), у другій – 105,2 уд/хв. (на 50,7 %). Під 

кінець першої хвилини у студентів першої групи пульс відновився до 87,0 уд/хв. 

(26,8 % відносно Р1), у студентів другої групи – 87,8 уд/хв. (25,7 % відносно Р1). 

Середні показники індексу Руф’є були відповідно 6,1 та 6,28. За таблицею 

функціональних резервів серця отриманий результат «добрий». 

Результати оцінюються за індексом, який визначається за формулою: 

10

200)(*4
' 321 


PPP
єРуфІндекс

 

Результати формули: менш 0 – атлетичне серце; від 0,1 до 5 – «відмінно», 

дуже добре серце; від 5,1 до 10 – «добре», добре серце; від 10,1 до 15 – 

«задовільно», серцева недостатність середнього ступеня; від 15,1 до 20 – 

«погано», серцева недостатність вираженого ступеня. Наші розрахунки після 

проведеного експерименту показують на результат «добре». 

Індекс Руф’є (юнаки) = (4·(17,15+26,35+21,75) – 200):10 = 6,1 

Індекс Руф’є (дівчата) = (4·(17,45+26,3+21,95) –200):10 = 6,28 

Висновки. Отже, у людей з однаковим вихідним рівнем ЧСС реакція на 

фізичне навантаження може бути різною. Це свідчить про різні функціональні 

резерви серця. Згідно нашого дослідження, жінки, незважаючи на дещо вищі 

показники вихідної ЧСС, мають менший відсоток збільшення її одразу після 

навантаження та під кінець першої хвилини, ніж чоловіки. Відповідно, резервні 

можливості серця у дівчат кращі, ніж у юнаків. 
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ОСКІ – (OSCE – Objective Structured Clinical Examination) – сучасний вид 

оцінки результатів навчання, що використовується у вищій медичній освіті, при 

проведенні якого студенту пропонують різні клінічні ситуації (клінічні кейси), 

та практичні завдання, спостерігають за його діями, аналізують їх, в той же час 

максимально об’єктивно оцінюють його знання та вміння, практичні навички (як 

при роботі з стимуляторами, так і з реальними пацієнтами) [1, 2]. На 

стоматологічному факультеті ОНМедУ ОСКІ проводилися протягом 3 діб на базі 

відділення дитячого стоматологічного здоров`я та стоматологічного відділення 

№ 2 Багатопрофільного медичного центру ОНМедУ. Вітчизняні студенти 

стоматологічного факультету складали іспит 8.06.2021 р (1-3 академічні групи) 

та 9.06 (3, 4 академічні групи). Студенти міжнародного факультету складали 

іспит 7.06.2021 р. Студентів академічних груп було поділено на екзаменаційні 

групи, що налічували по 10 осіб. Під час іспиту проводилася постійна відео- та 

аудіо-фіксація відповідей студентів. Оцінювання студента проводилося за чек-

листом. Кожному пункту алгоритму, залежно від складності, присвоювалася 

певна кількість балів. Питома вага (кількість балів) кожного пункту могла бути 

різною залежно від кількості пунктів та складності виконання конкретного 

пункту. Зі стоматології дитячого віку на «відмінно» іспит склали 8 вітчизняних 

студентів, що складає 8,2 %. У порівнянні з минулим роком цей відсоток 

зменшився на 1,8 %. Серед англомовних іноземних громадян іспит на «відмінно» 

склали 4 студенти (11,8 %). Порівняно з попереднім роком, відсоткове 

співвідношення оцінок «добре» у вітчизняних студентів збільшилось на 25,1 %, 
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а оцінок «задовільно» зменшилось на 23,3 %. У іноземних російськомовних 

студентів відсоткове співвідношення оцінок «добре» зменшилось на 1 %, а 

оцінок «задовільно» зменшилось на 4,5 %. Середній бал з дитячої стоматології у 

вітчизняних студентів у 2021 році збільшився і склав 4,0 бали проти 3,6 балів 

торік. Іноземні російськомовні студенти у 2021 році мають середній бал 3,7, що 

вище результату 2020 року на 0,3 бали, англомовні студенти у 2020 році мають 

середній бал 4,1, що вище результату 2020 року на 0,4 балів. Отже, під час 

складання ОСКІ студенти стоматологічного та міжнародного факультетів 

продемонстрували достатньо високий рівень засвоєних протягом періоду 

навчання практичних навичок та вмінь з дитячої стоматології. 

 

Перелік джерел інформації 

1. ONMedU. Regulations on the procedure for conducting an objective structured 

clinical examination (OSKE-2) for students of dental and international faculties at the 

Odessa National Medical University. Regulations. September 2021. URL: 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennja-pro-OSKI-2-

Stomat-25.02.21-nov.pdf 

2. ONMedU. Instructions on the procedure for conducting an objective structured 

clinical examination (OSKE-2) at the Faculty of Dentistry at Odessa National Medical 

University. Instruction. September 2021. URL: https://onmedu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Instrukcija-studentam_-OSKI-Stomatologija-2021.pdf 
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Рак підшлункової залози – це злоякісна пухлина підшлункової залози, 

найчастіше виникає з екзокринної частини, гістологічно найчастіше протокова 

аденокарцинома (90 % випадків усіх первинних захворювань). За даними 

Національного канцер-реєстру України захворюваність за 2019 рік склала 12,7 

на 100 тис. населення, частіше хворіють чоловіки (показник захворюваності – 

14,6, у жінок 11,1). Смертність складає 9,6 на 100 тис. населення, первинних 

хворих які не прожили й року від виявлення – близько 70,2 % 

При лікуванні раку підшлункової виділяють чотири типи: резектабельний, 

умовно-резектабельний, місцево-поширений нерезектабельний, метастатичний. 

Резектабельний рак підшлункової залози. Впершу чергу передбачає 

хірургічне лікування з подальшою 6-ти місячною ад’ювантною хіміотерапією 

гемцитабіном або гемцитабіном із капецитабіном, роль хіміопроменевої терапії 

не доведена. Починають хіміотерапію зазвичай через 4-6 тижнів після резекції. 

Існують дослідження про ефективність ад’ювантної хіміотерапії із затримкою до 

12 тижнів після хірургічного лікування. Клінічним дослідженням яке 

підтверджує ефективність хіміотерапії є дослідження ESPAC-1, в дослідженні 

брали участь 289 пацієнта після резекції підшлункової залози, пацієнтів було 

поділено на 4 групи: тільки хіміопроменева терапія, тільки хіміотерапія, 

поєднання хіміопроменевої та хіміотерапії, група спостереження. П’ятирічна 

загальна виживаність становила 21 % у тих пацієнтів, які отримували 

хіміотерапію, проти 8 % тих, які її не отримували. Дослідження CONKO-001 

засвідчило, що 6-ти місячна ад’юватна терапія гемцитабіном, проти групи 

спостереження, збільшила п’ятирічну виживаність до 20,7 %, проти групи 

спостереження в 10,4 %. На сьогодні не існує рекомендацій щодо проведення 
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ад’юватної хіміопроменевої терапії, згідно з дослідженнямESPAC-1, було 

виявлено негативний вплив хіміопроменевої терапії на п’ятирічну виживаність, 

у групи спостережень вона склала 20 %, у тих хто отримував таку терапії – 10 %. 

Використання неад’юватної терапії позитивно впливає на мікрометастази, вищу 

ймовірність негативних країв резекції та можливість провести превентивне 

лікування післяопераційних ускладнень. 

Умовно-резектабельний рак підшлункової залози. Це така злоякісна 

пухлина, при якій існує низька ймовірність досягнення негативних країв резекції 

після операції. Хіміотерапію проводять протягом 2-3 місяців для зменшення 

стадії пухлини (downstage) перед хірургічним лікуванням. Згідно міжнародних 

рекомендацій застосовують схему поліхіміотерапії FOLFIRINOX або 

гемцитабін/nab-паклітаксел. Згідно з дослідженням Alliance-A021101 

(NCT01821612), в якому вивчається план лікування згідно з 

схемою mFOLFIRINOXі подальшої хіміопроменевої терапії на основі 

капецитабіну перед резекцією та ад’юватним гемцитабіном, було показано, що у 

68 % хворих була виконана операція, а з них 93 % випадків було досягнуто R0 

країв резекції. 

Місцево-поширений нерезектабельний рак підшлункової залози. 

Використовують поліхіміотерапію схемами гемцитабін/nab-паклітаксел або 

FOLFIRINOX, протягом щонайменше 3 місяці. Хіміопроменева терапія також 

використовується, є запасним варіантом для хворих з погано контрольованим 

болем або кровотечею в місці локальної інвазії. Для оцінювання відповіді та 

лікування та прогресування рекомендується повторна візуалізація кожні 2-3 

місяці. Згідно з клінічними дослідженнями, дослідження FFCD-SFRO показало, 

що застосування монотерапії гемцитабіном, проти хіміопроменевої терапії з 

подальшим застосуванням гемцитабін, загальна виживаність була меншою у 

групі хіміопроменевої терапії, ніж у групі монотерапії гемцитабіном (8,6 проти 

13 міс. Р = 0,03), більш висока токсичність 3-4-го ступеня спостерігалась в групі 

хіміопроменевої терапії. 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

64 

Метастатичний рак підшлункової залози. Головним методом лікування 

залишається комбінована цитотоксична хіміотерапія. Функціональний статус 

(ECOG) пацієнта є основним фактором, що визначає, який режим буде 

використовуватися. Основними схемами лікування є FOLFIRINOX та 

гемцитабін/nab-паклітаксел. Монотерапію рекомендують застосовувати особам 

із низьким функціональним статусом. Згідно з дослідженням 

PRODIGE4/ACCORD11 було виявлено перевагу схеми FOLFIRINOX проти 

схеми з гемцитабін, а саме щодо відносного ризику смерті, а медіана виживаності 

підвищилася на 4,3 міс, період поліпшення якості життя був більшим при схемі 

FOLFIRINOX, незважаючи на виражену токсичність 3-4-го ступеня. Терапія 

другої лінії включає застосування схем з гемцитабіном, у групі пацієнтів, які 

спочатку лікувалися за схемою 5-ФУ/ФК, і навпаки. Додавання 

ліпосомального іринотекану збільшує ефективність лікування. Дослідження 

NAPOLI-1 свідчить про кращу виживаність пацієнтів при застосуванні 

комбінованої терапії з гемцитабіном, у порівняні з терапією 5-ФУ/ФК (6,1 проти 

4,2 міс.) 

Висновки. Хіміотерапевтичне лікування раку підшлункової залози 

залишається досить складним завданням. Найбільшим ефективними схемами 

хіміотерапевтичного лікування є FOLFIRINOX та гемцитабін/nab-паклітаксел 

при умовно-резектабельному раку, місцево-поширеному раку та метастатичному 

раку. При резектабельному раку найчастіше застосовують схеми ад’юватної 

терапії у монорежимі з гемцитабіном або капецитабіном. Питання 

хіміопроменевого лікуванні залишається невирішеним. 
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СТВОРЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА – 

ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 

БАКАЛАВРА ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Оксана Феліксівна Дунаєвська 

доктор біологічних наук, доцент, викладач анатомії та гістології 

Людмила Олександрівна Зубрицька 

викладач хімічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

«викладач-методист» 

Світлана Володимирівна Гончарук 

викладач хімічних дисциплін, викладач І категорії 

Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж 

Житомирської обласної ради, м. Житомир 

  

Наукова діяльність у коледжі проводиться відповідно до 

вимог законодавства. Зокрема, Закону України «Про вищу освіту» статті 28, 

пункту 3, де зазначено, що «коледж – заклад вищої освіти …, 

що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра 

та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження…» , 

статті 41, пунктів 1-11, де вказано, що «У закладах вищої освіти та 

їхніх структурних підрозділах діють наукові товариства студентів …, які є 

частиною системи громадського самоврядування відповідних закладів вищої ос

віти та фахової передвищої освіти згідно Закону України «Про 
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фахову передвищу освіту» [1, 2]. Діяльність Студентського наукового 

товариства (СНТ) нашого коледжу здійснюється відповідно до Положень «Про 

студентське самоврядування», «Про організацію науково-дослідної роботи 

студентів» та «Про студентське наукове товариство» (2020 рік). Студентське 

наукове товариство ЖБФФК було створено у вересні 2020 року. Науково-

дослідну роботу товариство проводить відповідно до тематики НДДКР 

«Особливості структурної будови органів у нормі, патології та за 

фармакологічної корекції», державний реєстраційний номер 0120U103291 в 

Міністерстві охорони здоров’я. Товариство здійснює діяльність з координації, 

організації та науково-методичного забезпечення роботи зі  здобувачами освіти, 

створює сприятливі умови для розвитку і реалізації творчих здібностей 

студентів коледжу, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової 

діяльності у процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових проблем. 

Члени CHT ЖБФФК приймають участь у Регіональних, Всеукраїнських та 

Міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та 

виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового 

обміну [3]. 24 березня 2021 року за ініціативою СНТ пленарним засіданням 

розпочала роботу І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук». Студенти 

нашого коледжу також мали нагоду представити на конференції свої наукові 

здобутки [4]. Усі статті були занесені до наукового збірника конференції 

«Актуальні питання медико-біологічних і фармацевтичних наук» [5] (рис. 1).  

СНТ займається пошуком, навчально-дослідною діяльністю студентства для 

забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, 

формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого 

підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем 

[3]. Наукове зростання студентів відбувається за активної участі у наукових 

заходах міжнародного, всеукраїнського, регіонального формату. Конгрес– 
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це унікальний інтегрований проект, який поєднує науково-практичні заходи та 

спеціалізовану експозицію обладнання для медичних лабораторій. 

 

Рис. 1. Обкладинка збірника «Актуальні питання медико-біологічних і 

фармацевтичних наук», 2021 рік 

 

23 вересня 2020 року науковий керівник СНТ Дунаєвська О.Ф. та студенти 

ІІІ курсу, які є активними членами СНТ, взяли участь у Міжнародному конгресі 

з лабораторної медицини. Участь у такому заході дала можливість учасникам 

дізнатися про новинки засобів індивідуального захисту, лабораторного 

обладнання, протестувати та ознайомитися з особливостями їх практичного 

застосування, підвищити кваліфікацію, обмінятися досвідом з колегами 

[6]. Голова СНТ коледжу, її заступник та активні члени товариства разом з 

науковим керівником 26–27 травня 2021 року стали учасниками головної події у 

сфері охорони здоров’я України – ХІІ Міжнародного медичного форуму. 
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Члени СНТ відвідали Школу керівника закладу охорони здоров’я, 

Українську лабораторну школу, науково-практичну конференцію «Інфекційні 

хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, 

біологічна безпека» та «Проблеми і перспективи розвитку лабораторної 

медицини в сучасних умовах» [7], ІІ Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «У світі хімії: до 35 річниці аварії на ЧАЕС» 

(Організатор: ЖБФФК, 27 квітня, 2021 р.), Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук» 20 травня 2021 року, м. Львів (Організатор: Львівська 

медична академія ім. Андрея Крупинського), VIІ міжнародній заочній науково-

практичній конференції «Актуальні питання біологічної науки» (м. Ніжин, 

14 квітня 2021 р.). Щомісяця СНТ проводить засідання [9]. На засіданнях СНТ 

розглянуто наступні важливі питання: академічна доброчесність, порядок 

підготовки статей до друку у міжнародних виданнях, пошук достовірної та 

наукової інформації. 20 вересня 2021 наукова керівниця та члени Студентського 

наукового товариства відвідали радіостудію «Житомирська хвиля», розповіли 

про свою діяльність і відповіли на цікаві запитання (рис. 2) [8].  

Залучення студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності, 

проблемних груп, гуртків допомагають розвитку у студентів наукового 

мислення, комплексного підходу до вирішення проблем, комунікативних 

навичок, вміння публічної презентації своїх досягнень, оприлюднення 

результатів наукової роботи. СНТ ЖБФФК надає організаційну, методичну та 

практичну допомогу студентам у реалізації творчих ідей та пропозицій [3].  

Також розпочато дослідження з фармацевтичної хімії, аналітичної хімії, 

технології ліків, фармакогнозії. Новини СНТ ЖБФФК можна побачити на 

сторінці у фейсбук та інстаграм [10–11]. 

Таким чином, СНТ забезпечує формування фахівців охорони здоров’я, що 

за компетенціями відповідають вимогам сьогодення. 
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Рис. 2. Науковці під час інтерв’ю на радіо «Житомирська хвиля» 
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Педагогічна майстерність – вершина, до якої можна прямувати протягом 

всього життя та весь час усвідомлювати, що цю вершину ніколи не досягти 

повністю. Педагогічна майстерність у галузі «Охорона здоров’я» має де які 

особливості. Викладач, з кожним роком, коли він набуває досвід, підвищує 

вимогливість до себе, до студентів, до матеріалів, які він використовує в роботі. 

Ті результати, які задовольняли у перші роки роботи, вже не задовольняють в 

подальшому роботі. Тому він потребує удосконалення можливості викладання, 

застосовує різноманітні форми проведення занять, формує у студентів вміння 

використовувати знання з однієї сфери в іншій. В таких умовах підвищується 

аналітично-логічна діяльність студентів, розвивається необхідність у 

системному підході до навчання. Крім того формується вміння кращого 

засвоєння матеріалу, грамотного застосування практичних навичок з дисциплін. 

Перераховані можливості реалізуються не спонтанно, а в наслідок певних умов. 

Перше з них – правильне виділення міждисциплінарних, багатопланових цілей 

за допомогою аналізу матеріалу, якій потрібно засвоїти, це основна мета для 

підготовки бінарного заняття викладачами. При підготовці до заняття потрібно 

ретельно вивчати літературу, скласти спільний план заняття, вибрати методи та 

засоби ведення бінарного заняття, провести консультування. Крайні необхідно 

врахувати вікові та індивідуальні можливості студентів. Узгодженість дій 

викладачів та студентів під час проведення бінарного заняття, активізація 

пізнавальної діяльності студентів на всіх етапах підготовки та проведення 

заняття, створення різнобічних форм роботи та забезпечення взаємозв’язків між 

ними, забезпечення постійного зворотного зв’язку та використання його даних 

для оперативного регулювання навчального процесу – це є складовими успіху 

при проведенні бінарного заняття [2, с. 57].  

Аналізуючи  зміст та форми організації  освітнього процесу в коледжі, 

треба знати, що студенти потребують впевненості у тому, що саме ці 

дисципліни  найбільш необхідними в їх подальшому життю та професійної 

діяльності. Важливим завданням педагога є виховання різнобічно розвинутого 
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студента з широким світоглядом та глибокими знаннями, фахівця, який може 

логічно мислити та приймати  певне рішення. Все це вимагає від педагога такої 

самоорганізації та організації освітньої діяльності, яка б забезпечувала не тільки 

передачу знань студентам, а й стимулювала розвиток аналітичних здібностей, 

різноманітних фахових вмінь та пізнавальної діяльності. Тому постійно треба 

самоудосконалюватися, розвивати самостійність діяльності студентів. 

Характеризуючи ці форми та методи роботи слід підкреслити збільшення 

групової роботи, у межах якої розподіляються ролі між її членами, формуються 

лідери, підвищується самостійність студентів в роботі, виробляються навички 

пошукової діяльності [3, с. 36]. Така форма найбільш ефективна в системі нової 

регламентації навчально-виховного процесу, коли при рівному об’ємі матеріалу 

значно зменшується кількість часу на його аудиторне вивчення. Форму 

проведення бінарних уроків успішно використовували викладачі циклу 

природничо-наукових дисциплін. В рамках навчальної  програми різних 

дисциплін можна комбінувати  базові дисципліни циклу як з загальноосвітніми, 

так й з клінічними дисциплінами. Це дає можливість розширити об’єм  матеріалу 

та зацікавити  студентів несподіваними між дисциплінарними зв’язками. На базі 

циклової комісії природничо-наукових дисциплін Харківського обласного 

медичного фахового коледжу є досвід проведення бінарних занять між 

дисциплінами самого циклу, наприклад: анатомія з патологією, або 

мікробіологією,  фармакологія з патологією тощо Такі поєднання викликають 

зацікавленість  своєю  несподіваної  сумарною інформацією. Пошук шляхів 

удосконалення заняття слід шукати в напрямах: зацікавити студентів матеріалом 

або формою проведення заняття. Останнім часом бінарні заняття зайняли 

достатньо вагоме місце в системі освітнього процесу в коледжах. Вивчення 

дисциплін може здійснюватися двома способами. При одному  з них викладач 

викладає зміст матеріалу дисципліни, при цьому залучає вже відому з інших 

дисциплін інформацію, реалізує міжпредметні зв’язки. У багатьох випадках 

такий підхід себе виправдовує. Але бувають такі випадки, коли реалізація 
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міждисциплінарного зв’язку одним викладачем ускладнена, коли викладачу 

доводиться розкривати той матеріал, який не входить у зміст цієї дисципліни. 

Тоді на допомогу і приходить бінарне заняття, тобто об’єднання зусиль 

викладачів різних дисциплін під час підготовки та проведенні, а також в 

інтеграції знань з різних навчальних дисциплін. Бінарні заняття має звичайну 

структуру: постановка мети, завдань заняття, актуалізація опорних знань, 

необхідних для сприйняття матеріалу. Основна частина бінарного заняття 

найбільш поширена та варіативна. Це поясняється багатьма факторами: матеріал, 

що вивчається буває абстрактним та конкретним. Характеристика одного 

вимагає переважно монологічного викладання, іншого – організації бесіди зі 

студентами або дискусії. Хід роздумів при цьому може бути дедуктивним або 

індуктивним, не останнє місце займає й особистість викладача. Проведення 

бінарних занять вимагає підготовки, але результат підкреслює живий зв’язок 

явищ, можливість створення єдиної моделі сприйняття, студенти по іншому 

осмислюють події, явища та інформацію. 
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Сучасні етапи розвитку медичної фізики обумовлені  використанням 

новітніх технологій та прикладних досліджень у області функціональної 

медицини та медичного обладнання. У зв’язку з цим постає питання щодо 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням як вітчизняного так 

і міжнародного досвіду у галузі медичної фізики. Ефективний підхід до 

становлення медичної фізики як міждисциплінарнарної наукової ланки визначає  

здоров’я нації, а також стрімкий розвиток науково-технічного потенціалу країни 

та покращує радіоекологічну безпеку суспільства. Саме тому проблема 

формулювання концепції та визначення напрямків розвитку медичної фізики в 

Україні є актуальною.  

Медичний фізик – провідний фахівець у галузі радіаційної безпеки та 

технологій використання високоенергетичного медичного іонізуючого 

випромінювання, який має кваліфікацію, що підтверджена у встановленому 

законодацтвом порядку та здатен забезпечувати лікувальний процес з 

відповідною дозиметрією. Посадова інструкція фахівця з медичної фізики 

складається з таких ключових засад: контроль та оптимізація радіаційної 

безпеки, організація технічного обслуговування структурних підрозділів 

медичних закладів, які використовують під час проведення діагностики фізичне 

випромінювання, медико-фізичні технології та спеціальне обладнання. 

Медичний фізик повинен здійснювати калібрування медико-фізичного 
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обладнання, забезпечувати точність та безпеку фізичних методів, що 

застосовуються у клінічний практиці, під керівництвом лікаря такий фахівець 

може планувати, організовувати та проводити лікувально-діагностичний процес 

[1, с. 5].  Медичний фізик забезпечує оптимізацію дозового навантаження на 

пацієнта у процесі радіологічної діагностики, запобігаючи можливому 

невиправданому переопроміненню. Від нього залежить отримання зображень 

високої якості під час проведення радіологічних діагностичних досліджень за 

допомогою всіх можливих сучасних засобів для встановлення (підтвердження) 

діагнозу. В радіаційній онкології саме медичний фізик відіграє ключову роль у 

виборі умов донесення призначеної лікарем дози (рівномірно на пухлину при 

максимальному захисті оточуючих непошкоджених тканин/органів), щоб 

запобігти ускладень лікування при одночасній потенційно можливій його 

ефективності [2, с. 74]. 

Разом з тим у світі відзначається тенденція до підвищення доз опромінення 

пацієнтів під час діагностичних протоколів, а також опромінення медичного 

персоналу під час рентгено-хірургічних втручань та переопромінення під час 

лікування. В Україні галузь медичної фізики знаходиться у кризовому стані: 

існує значна настача висококваліфікованих спеціалістів з медичної фізики, при 

цьому більшість медичних закладів користується застарілим обладнанням. На 

сьогодні розповсюдженим методом здійснення променевої терапії у більшості 

регіонів України є метод із застосуванням гамма-терапевтичних апаратів на 

основі радіонукліду Со60. Але за останні 10 років така тенденція кардинально 

змінюється, оскільки державою розроблено механізм закупівлі медичної 

апаратури світового рівня. Згідно даних, оприлюднених на web-сторінці 

Української асоціації медичних фізиків (УАМФ), станом на 2021 р. в межах 

України знаходиться в експлуатації близько 20 надсучасних апаратів 

дистанційної променевої терапії – лінійних прискорювачів європейського 

виробництва (рис. 1). Найближчим часом планується введення нових лінійних 

прискорювачів в різних регіонах України. 
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Рис. 1. Схематичне зображення медичних закладів України, забезпечених 

апаратами дистанційної променевої терапії (за даними УАМФ) [4]. 

 

Перспектива успішного розвитку галузі медичної фізики в Україні 

можлива лише у випадку злагодженої та системної роботи освітніх закладів, 

медичних установ та держави. Проблема відсутності достатньої кількості 

фахівців з медичної фізики ускладнюється через декілька причин.   

На думку учасників Української асоціації медичних фізиків, перша 

причина полягає у тому, що на сьогодні у державі не налагоджений системний 

підхід щодо модифікації галузі медичної фізики. Відсутність системності 

спостерігається вже на етапі ідентифікації професії медичного фізика. Згідно з 

Національним класифікатором професій України фахівець в галузі медичної 

фізики включений до групи професій КП 2111.2 «Фізика та астрономія» та 

ідентифікований як «професіонал з медичної фізики» або «фахівець з медичної 

фізики» [3, с. 11]. Але у Міжнародній класифікації професій ISSO-08, з 

урахуванням якої був складений Національний класифікатор професій, фахівець 

в області медичної фізики включений до групи професій 21 «Science and 

Engineering Professionals», 2111«Psysicist and Astronomers», «medical physics» [4, 
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с. 2]. Такі відмінності призводять до невідповідностей між прийнятими 

державними протоколами та світовими стандартами, які регламентують сферу 

професіональної діяльності фахівця з медичної фізики.  

Друга причина полягає у тому, що вищі навчальні заклади України, які 

ліцензовані здійснювати підготовку фіхівців за напрямом «медична фізика», 

керуючись розпорядженням Міністерства освіти та науки України №1/9-239 від 

28.04.2017 р., при розробленні освітніх програм самостійно визначають перелік 

та зміст їх компонент відповідно до 17 частини 1 статті Закону України «Про 

вищу освіту» [5, с. 3]. Слід зазначити, що подібна процедура є розповсюдженою, 

оскільки єдиний стандарт з медичної фізики, який надав би чіткі рекомендації 

щодо формулювання освітніх компонент у переліку затверджених стандартів 

вищої освіти відсутній [6, с. 1]. Враховуючі вище вказані фактори, досягти 

одномоментних змін у галузі медичної фізики не є можливим. Тому слід 

зазначити, що за умов системного підходу, можуть бути реалізовані 

конструктивні кроки на шляху до модифікації сфери медичної фізики як галузі 

охорони здоров’я. Саме з такою метою в 2018 році засновником та першим 

Президентом Української асоціації медичних фізиків Сергієм Зелінським була 

сформульована концепція розвитку медичної фізики в Україні [4, с. 1]. 

Одним з напрямків на шляху подолання кризової ситуції з медичними 

фізиками є першочергове налагодження системи неперервної освіти та 

підвищення кваліфікації українських фахівців, які виконують фукнції медичних 

фізиків. Ряд вищіх навчальних закладів України сьогоді забепечують підготовку 

фіхівців за освітнім напрямом «медична фізика» (Харківський національний 

університет ім. Василя Назаровича Каразіна; Прикарпатський національний 

університет ім. Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ; Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сикорського). Освітні центри можуть сформувати важливе підгрунтя для 

взаємовигідної співпраці з медичними лікувальними базами.  
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Цікавим двостороннім напрямком спільної роботи як для закладів освіти, 

так і для медичних лікувальних центрів може бути співпраця в рамках проектів 

МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії).  

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна 

міжурядова організація науково-технічного спрямування, до складу якої входить 

173 країни. Україна широко використовує механізми технічного співробітництва 

з МАГАТЕ, отримуючи щорічну консультативну та технічну допомогу. Але 

технічне співробітництво України з МАГАТЕ не обмежується лише 

дистанційною співпрацею для реалізації національних та регіональних проектів 

– українські фахівці та науковці залучаються до участі у міжнародних наукових 

конференціях, засіданнях технічних комітетів та груп, робочих зустрічах із 

обміну досвідом тощо. Можливість отримання міжнародного досвіду, співпраця 

в рамках проектів з міжнародною участю може значно підвищити рівень 

кваліфікації окремого спеціаліста, а у майбутньому – галузі медичної фізики в 

цілому [8]. Сучасний світ складно уявити окремо від прикладних технологій, але 

швидка їх еволюція обумовлює не лише розвиток науки та техніки, особливо у 

медичній галузі. Технічний прогрес супроводжуєтсья новими специфічними 

проблемами. Медичне обладнання стає все більш автоматизованим та складним, 

робота якого завжди супроводжується відпвідним програмним забезпеченням 

Тому, з метою підвищення гарантії  безпеки та якості лікування за допомогою 

сучасних машин та апаратів, на кожному етапі лікування виникає гостра 

необхідність ретельного системного аналізу та суворого контролю. В такому 

випадку відповідний ресурс персоналу та подальше навчання фахівців є 

необхідним для розвитку та безпечного впровадження будь-якої нової 

технології. У галузі медичної фізики, як мультидисциплінарного середовища, 

така необхідність щороку зростає [9, с. 61].  

Відповідно прогнозованих даних міжнародної організації «Medical 

physicist of world benefit» розвиток технічного рівня медичного обладнання з 

використанням високоенергетичного випромінювання за останні декілька 
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десятків років значно змінився: від відкриття рентгенівських променів та 

іонізуючого випромінювання до створення сучасних надпотужних машин, які 

можуть вирішувати складні завдання з безхерургічної протипухлинної терапії 

[10].  

 

Рис. 2. Прогнозовані дані щодо темпів розвитку обладнання з  

високоенергетичним випромінюванням [10]. 

 

Отже, сфера медичної фізики в Україні потребує суттєвих змін. Потрібен 

системний підхід до формування нових напрямків розвитку професії медичних 

фізиків на всіх рівнях: державному, освітянському та фаховому. Концепція 

розвитку медичної фізики в Україні та стратегічні шляхи її реалізації можуть 

бути впроваджені у життя нації лише за умов проведення реформації на 

державному рівні. За підримки Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції ядерного регулювання 

України та разом з іншими зацікавленими організаціями можливе «народження» 

нової професійної спільноти медичних фізиків України. Така співпраця між 

різними державними вертикалями та кваліфікованими фахівцями у регіонах 
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може забезпечити старт для подальшого розвитку медичної фізики в і як в межах 

країни, так і на світовому рівні. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ У ФАХОВУ ПІДГОТОВКУ 

 МЕДИЧНИХ СЕСТЕР БАКАЛАВРІВ ДИСЦИПЛІНИ 
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к. мед. н., викладач стоматологічних захворювань 

та профілактичної медицини, 

Валентина Григорівна Балабас  

викладач зуботехнічних дисциплін 

стоматолог-хірург вищої кваліфікаційної категорії 

Кам’янський фаховий медичний коледж 

м. Кам’янське 

  

У статті розглянуто впровадження у фахову підготовку медичних сестер 

бакалаврів вибіркової дисципліни «Стоматологічні захворювання та 

профілактична медицина», що дозволяє підняти на якісно новий рівень 

підготовку майбутніх фахівців. 

Ключові слова: Стоматологічні захворювання та профілактична медицина, 

вибіркова дисципліна, медичні сестри бакалаври. 

Нинішня екологічна ситуація та стан здоров’я населення України, можуть 

характеризуватися, як кризові. Зростаюче забруднення навколишнього 

середовища значно порушило екологічну рівновагу в системі людина-довкілля. 

Закономірним наслідком цього стало погіршення стану здоров’я населення, 

виникнення низького стоматологічного статусу, захворювання твердих тканин 

зубів, пародонту, слизової, як у дорослих, так і у дітей, оскільки організм людини 

зазнає дії таких хімічних і фізичних факторів, до яких у нього не 

вироблено адаптації в процесі еволюції. Медицина зіткнулась з новим для 
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себе явищем – екологічно спровокованими хворобами у тому числі і 

стоматологічними [1]. 

Тому вивчення вибіркової дисципліни «Стоматологічні захворювання та 

профілактична медицина» є важливою  частиною фахової підготовки медичних 

сестер – бакалаврів та надає майбутнім фахівцям уявлення про етіологію, 

основні клінічні ознаки стоматологічних захворювань, знайомить їх з 

принципами, заходами та методами профілактики, з основами організації 

стоматологічної допомоги та загальної гігієни [2] . 

Від самого початку вивчення дисципліни студентів слід орієнтувати, що 

від того, наскільки швидко, ефективно і цілеспрямовано буде надано 

стоматологічну допомогу дорослому та дитячому населенню, зростає 

можливість уникнути серйозних ускладнень та зберегти людині жувальну та 

мовну функції. Викладачами розроблені навчально методичні комплекси занять 

з дисципліни, які вміщують лекційні та практичні матеріали, завдання для 

самостійні роботи студентів, тести, ситуаційні задачі. 

На теоретичних заняттях здобувачі вищої освіти знайомляться з 

організацією стоматологічної допомоги населенню України, вивчають основні 

положення гігієни загальної, особистої та ротової порожнини, основні клінічні 

ознаки стоматологічних захворювань, сучасні досягнення терапевтичної, 

хірургічної стоматології та стоматології дитячого віку, організацію 

диспансеризації та планової санації, профілактику основних стоматологічних 

захворювань [3].  

На практичних заняттях бакалаври закріплюють теоретичний матеріал. 

Особлива увага приділяється важливим відмінностям основних стоматологічних 

захворювань твердих тканин зубів, пародонта та слизової оболонки порожнини 

рота; запальним процесам щелепно-лицевої ділянки; захворюванням, що 

виникають унаслідок користування ортопедичними конструкціями, 

передраковим захворюванням та пухлинам щелепно-лицевої ділянки. Важлива 

роль відводиться  засобам й методам профілактики кожного з них.  
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Самостійна робота організована таким чином: перед початком 

самопідготовки здобувачам вищої освіти доцільно ознайомитися з метою 

практичного заняття і безпосередніми навичками, які вони повинні опанувати в 

процесі заняття. Потім перевірити засвоєння теоретичного матеріалу за 

допомогою тестових завдань. Провести аналіз виконаної роботи, вирішити 

контрольні завдання (тести, ситуаційні задачі) і підготувати незрозумілі питання 

для спільного їх вирішення з викладачем у ході практичного заняття. 

В результаті вивчення дисципліни у медичних сестер бакалаврів 

формуються фахові компетентності, такі як: здатність проводити огляд 

порожнини рота; здатність проводити пальпацію слизової оболонки і перкусії 

зуба; здатність проводити температурну діагностику; здатність проводити 

поверхневе знеболення хімічним методом: аплікації розчином лідокаїну; 

здатність засвоїти техніку проведення інфільтраційної та провідникової 

анестезій; готовність надати невідкладну допомогу у разі непритомності, 

колапсу, анафілактичного шоку; здатність діагностувати некаріозні ураження 

твердих тканин зуба; здатність діагностувати карієс, пульпіт, періодонти; 

готовність надати долікарську допомогу при різних видах карієсу, пульпіті, 

періодонтиті, пародонтиті, періоститі, флегмоні, перикоронариті; здатність 

виписувати рецепти на лікарські засоби; здатність проводити санітарно-освітню 

роботу; здатність проводити оброблення порожнини рота хворого на стоматит; 

здатність використовувати стоматологічний інструментарій; здатність 

використовувати законодавчу та нормативно-технічну документацію; 

здатність проводити науково-дослідну роботу, обробку та аналіз отриманих 

результатів в області стоматології та впроваджувати їх в практичну діяльність. 

Опанувавши  дисципліну,  бакалаври зможуть: володіти основними 

питаннями зі стоматології; знати діагностику, методи лікування 

основних стоматологічних захворювань; проводити профілактичні заходи для 

попередження виникнення стоматологічних захворювань серед різних груп 

населення; забезпечувати інфекційний контроль в закладах охорони здоров’я 
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стоматологічного профілю; виконувати основні завдання медичної сестри 

бакалавра у стоматологічних кабінетах різного профілю; працювати у 

професійній команді терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, 

хірургічної стоматології, ортопедичної  стоматології та ортодонтії. Набуті 

знання та вміння майбутні фахівці зможуть застосовувати у своїй практичній 

діяльності, в роботі закладів охорони здоров’я стоматологічного спрямування, а 

саме: оформлювати та контролювати медичну звітну документацію; асистувати 

лікарю-стоматологу при наданні стоматологічної допомоги пацієнтам; 

проводити основні маніпуляції по догляду за пацієнтами; надавати невідкладну 

допомогу пацієнтам стоматологічного профілю; демонструвати техніку чищення 

зубів, рекомендувати методи та засоби гігієни ротової порожнини, правильний 

догляд за різними конструкціями незнімних і знімних протезів, ортодонтичних 

та щелепно-лицевих апаратів; аналізувати інформацію, приймати рішення та 

спілкуватися з пацієнтами, тощо. 

Таким чином, вивчення медсестрами бакалаврами дисципліни 

«Стоматологічні захворювання та профілактична медицина» орієнтоване на 

розширення та поглиблення знань в області профілактичної стоматології. 

Отриманні знання допоможуть краще аналітично мислити, аналізувати та 

розв’язувати нестандартні стоматологічні проблеми пацієнта, приймати 

самостійно управлінські рішення. Такий підхід в організації навчального 

процесу дозволяє підняти на якісно новий рівень підготовку майбутніх фахівців.  
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За свідченням української дослідниці Каськевич Т.І. , диференціація (від 

лат. differentia – відмінність) тлумачиться як «поділ, розчленування, 

розшарування будь-чого на окремі різнорідні елементи. Диференціація навчання 

– врахування індивідуальних особливостей здобувачів у тій формі, коли 

здобувачі готуються на основі деяких особливостей для окремого навчання і 

здебільшого навчання в цьому випадку проходить за декількома різними 

навчальними планами і програмами. Диференційованим є організоване навчання 

типологічних груп, сформованими за приблизно однаковим рівнем розвитку, що 

дозволяє навчати дітей на достатньо високому рівні складності з використанням 

різних методів, прийомів, форм самостійної роботи, адекватних дидактичним 

можливостям кожної із груп, що забезпечує оптимальний інтелектуальний 

розвиток учнів і тим самим сприяє більш успішному засвоєнню ними знань» [1]. 

Саме з позиції диференційованого підходу нами було проведено дослідження 

психофізіологічних відмінностей жінок та чоловіків в ході гурткової роботи. 

Експериментальним шляхом, в результаті обробки анкетних даних респондентів 

з навчальних груп медичних сестер було визначено наступні відмінності, а саме: 
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не можна виділити людину з істинно чоловічим або жіночим стилем поведінки, 

але можна виділити певні характерні риси певної статі; по «функціоналу» мозок 

жінки і чоловіка не однаковий, чоловіки можуть зосередитися на виконанні 

тільки одного завдання одночасно, в той час як жінка відразу на декількох; жінки 

мають X-хромосоми, а чоловіки в 23-й парі-Y-хромосоми; жінки вміють чітко 

зберігати отриману інформацію і передавати її слово в слово через інших осіб, 

тому дівчат вважають «пліткарками», чоловіки, в свою чергу, ж до такого не 

схильні, їх це не цікавить; в процесі мислення також є відмінності, внаслідок 

цього у чоловіків надмірна прямолінійність, а у жінок-схильність до прояву 

емоцій; відмінності в здібностях: чоловіки більш схильні до аналітичного 

мислення, а у жінок навпаки переважає вербальне мислення; жінка 

заспокоюється, коли виплескує негативні емоції, що накопилися; чоловік 

насамперед приховує свої емоції, не схильний розповідати про свої переживання, 

вважаючи це проявом слабкості; різна реакція на нестандартні ситуації: хлопець 

здатний швидко зорієнтуватися та належно реагувати у критичній ситуації, а 

дівчина швидше адаптується до нових умов; жінка у нестандартній ситуації, як 

правило, не здатна миттєво на неї відреагувати; отже, відмінності між жінками 

та чоловіками впливають на світосприйняття, цінності та спосіб життя; думка 

людини чоловічої статті побудована більш точно і підпорядкована логічним 

мисленням, а ось у жіночої статті мислення часто нераціональне з точки зору 

логіки і спираються більше на власну інтуїцію; пріоритети жінок та чоловіків теж 

відрізняються: якщо у чоловіка на першому місці  стоять кар'єра та успіх, то для 

жінки важливіше створення та збереження міцної родини, народження здорових 

дітей; жінка більше приділяє увагу тому, щоб у своєму колективі мати підтримку 

від подруг та налагодити приємний контакт з людьми; чоловік на рівні 

підсвідомості більше націлений на те, щоб бути першим і кращим серед інших; 

залежність від чужої думки: чоловіки не дуже залежать, а ось жінки схильні до 

оцінки дій і зовнішнього вигляду  зі сторони оточуючих; вирішення проблем 

зазвичай протікає так само: жінка шукає допомогу, пораду та підтримку у друзів 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

87 

та близьких; чоловік замикається у собі, перетравлює все мовчки; для чоловіка 

важливе швидке досягнення мети, в той час як жінка ж не така імпульсивна, вміє 

почекати; чоловікам найхарактерніший імпульсивний тип темпераменту – 

холерик;  жінки ж частіше належать до меланхолійного та сангвінічного типу 

темпераментів; жінки більш емоційно відкриті, ніж чоловіки; саме вміння 

висловлювати свої емоції відрізняє жінок від мало емоційних чоловіків. Відтак, 

в ході опитування було виявлено, що тип мислення студентів співпадає з їх 

результатами тесту на професійну орієнтацію. В тестах на нестандартні ситуації 

високі показники майже однакові між жінками та чоловіками. Середні показники 

переважали у чоловіків. Низькі показники переважають у жінок, а у чоловіків  

майже не зустрічаються. Також тест Кеттлера (який був використаний з 

експериментальній частині дослідження) показав, що студенти з креативним 

типом мислення більш пристосовані до роботи медичної сестри.  
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 У XXІ столітті, завдяки швидкому науково-технічному прогресу, 

відбувається стрімкий розвиток сучасних технологій і інформаційних систем, це 

сприяє  значним змінам в усіх напрямках освіти, в тому числі і в медичній. Тому 

перед викладачами медичних навчальних закладів стоїть важливе завдання –  

підготовка висококваліфікованих медичних фахівців, які будуть відповідати всім 

вимогам сучасного світу.  

Підготовка такого фахівця не можлива без впровадження в навчальний 

процес інформаційних новітніх технологій. При вивченні педіатрії дуже важливо 

сформувати у здобувачів освіти загальні та фахові компетентності, підготувати 

їх до подальшої практичної діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – засоби, пов’язані зі 

створенням, збереженням, передачею, обробкою інформації та її 

управлінням.   Цей широко вживаний термін, включає в себе всі технології, що 

використовуються для спілкування та роботи з інформацією [2, с. 6]. 

Нові інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої 

мережі Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що 

надають широкі можливості.  Жива комунікація невід’ємна від інформаційних 

технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних і програмних засобів 

інформаційні  технології називають  інформаційно-комунікаційними. 

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на 

освітню практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед 

їх впровадженням є адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві. А 

з урахуванням того, що на сьогоднішній день існує пандемія короновірусної 

інфекції, то значущість ІКТ в навчально-виховному процесі  відіграє важливу 

роль.  В наш час широкого застосування та розвитку набуває дистанційна форма 

навчання. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті це: навчальні 

заняття в дистанційному режимі; моделювання науково-дослідницької 
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діяльності;  широкий доступ до навчально-методичної та наукової інформації; 

оперативна консультативна допомога. 

При впровадженні ІКТ в навчально-виховний процес необхідно пам’ятати, 

що найефективніший вплив на людину здійснює та інформація, яка впливає на 

кілька органів чуття і запам’ятовується вона тим краще і міцніше, чим більше 

каналів було активізовано. 

К. Ушинський стверджував: «Педагог має подбати про те, щоб якомога 

більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних нервів і, навіть, якщо 

можливо смак і нюх, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружнього 

сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять.»  

Так досліджено, що згідно існуючої навчальної піраміди звичайно люди 

запам’ятовують: 5%  – лекції, 10% – того, що читають, 20% – того, що бачать на 

власні очі, 50% – того, що чують та бачать одночасно, 70% – того, що 

обговорюють і пишуть, 80% – того, що роблять практично власноруч, 90% – того, 

що роблять і обговорюють одночасно, 95% – того, чому навчають інших [1, 

с. 11]. 

Навчальна дисципліна «Педіатрія» одна з клінічних дисциплін, яка відіграє 

важливу роль в усій подальшій діяльності медичного фахівця. Адже життя 

людини розпочинається з дитячого віку, саме від стану здоров’я дитини, 

перенесених нею хвороб, залежить стан здоров’я та якість життя дорослої 

людини, тому вивчення даного предмету є важливим і викликає у студентів 

зацікавленість та бажання знати більше, спонукає студентів до сумлінного 

навчання. З метою кращого розуміння, вивчення та засвоєння матеріалу з 

педіатрії, при проведенні занять застосовую різноманітні форми і методи 

навчання. Працюючи of line, а також  в корпоративній системі дистанційного 

навчання G Suite for Education, використовую сучасні ІКТ. Це дозволяє 

використовувати широкий набір різноманітних тематичних демонстрацій 

навчального матеріалу. Для цього застосовую мультимедійні презентації, дошку 
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джамборд, інтернет ресурси, відеофільми з тематики занять, демонстрацією 

практичних навичок. 

При проведенні лекцій – візуалізацій намагаюсь максимально унаочнити 

матеріал теми, що вивчається. Тому здобувачі освіти мають можливість  не лише 

слухати матеріал лекції,  а й продивлятися, вивчати , запам’ятовувати  надану їм 

інформацію.   

З метою розв’язання ключових проблем, які виникають при вивченні тієї 

чи іншої теми з педіатрії, застосовую різноманітні форми і методи навчання: 

рольові ігри; кейс – метод; обговорення; метод проектів; індивідуальна робота та 

робота в групах; навчаючи – вчусь; словесні методи: бесіда, навчальні дискусії 

тощо. 

Такі форми навчання сприяють розвитку  комунікативних вмінь і навичок, 

емоційному контакту між слухачами,  вчать працювати в команді, прислухатись 

до думки іншого. При проведенні практичних занять, також застосовую 

наочність. Це допомагає наблизити навчальний процес до реальних умов, що є 

дуже важливим в подальшій практичній діяльності як фельдшера, так і 

медсестри. Важливу роль  в процесі викладання  педіатрії відводиться на 

опанування практичних навичок. У зв’язку з поширенням коронавірусної 

інфекції життя внесло свої корективи в навчальний процес. Внаслідок 

погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні було запроваджено дистанційне 

навчання.  Лекції і практичні заняття проводилась  у  корпоративній системі 

G Suite for Education. Це  спонукало до  творчого підходу при відпрацюванні 

практичних навичок із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Студентам було запропоновано створити в домашніх умовах 

оснащення для демонстрації та відпрацювання практичних навичок з теми, що 

буде вивчатися на наступному занятті. Наприклад, студенти з легкістю і 

цікавістю демонстрували, як правильно накласти зігрівальний компрес на 

привушні слинні залози, закапувати краплі в ніс, очі, у вухо, проводити ін’єкції 

та інші практичні навички, часто залучали до проведення цих процедур своїх 
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молодших братів та сестер, або використовували ляльку та самостійно створені 

муляжі для внутрішньовенних вливань, внутрішньом’язових та підшкірних 

ін’єкцій, макет для роздачі ліків хворим дітям та інші. Такий творчий підхід 

допомагає наочно продемонструвати та відпрацювати практичні навички, 

побачити і виправити допущені помилки, аналізувати їх і не повторювати в 

подальшій практичній діяльності.  

При проведенні практичних занять, в тому числі і дистанційно, широко 

застосовую рольові ігри, де студенти опрацьовують такі практичні навички, як 

збирання скарг, анамнезу життя та хвороби, проведення методики обстеження 

здорової і хворої дитини, виявлення патологічних змін з боку різних органів і 

систем,  їх трактування, відпрацювання алгоритмів практичних навичок, надання 

невідкладної допомоги при невідкладних станах у дітей, проведення 

профілактичних та протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції. Під час 

дистанційного навчання реальний пацієнт відсутній, тому це стає можливим за 

допомогою вирішення клінічних ситуаційних задач з демонстрацією фотографій, 

малюнків симптомів хвороби (наприклад,  зміни з боку шкіри: колір, наявність 

висипань, їх характер; кісткової системи: деформації кісток, суглобів; нервової 

системи: гідроцефалія, симптом очних білків, менінгеальна поза та ін.). Також 

можливість візуалізувати та продемонструвати необхідні методики обстеження 

пацієнтів, симптоми хвороб, їх діагностику, медичні маніпуляції, алгоритми 

практичних навичок та інше, надають навчальні відеофільми,  в тому числі, 

створені разом зі студентами коледжу. Для зняття відеофільмів студенти 

ретельно вивчають необхідний матеріал і відпрацьовують практичні 

навички,  виконується принцип: навчаючи – вчусь сам. Все це є основою для 

подальшої практичної діяльності майбутніх фахівців.  

З метою визначення рівня знань та вмінь студентів застосовую вирішення 

ситуаційних задач із застосуванням малюнків та фото. Це сприяє формуванню 

фахових  і загальних компетентностей майбутніх медичних працівників. 
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Також, для контролю знань та вмінь здобувачів освіти, надаються тестові 

завдання для вирішення в Google Forms. Перевагами є те, що не потрібно 

тиражувати матеріал опитування на всіх студентів, немає потреби особисто 

спілкуватися з ними. Результати опитування зберігаються і постійно доступні на 

Google-диску, а також  автоматично опрацьовуються і представляються у вигляді 

наочних узагальнених  таблиць, діаграм з допущеними помилками. 

Для контролю виконання самостійної роботи використовую метод 

проектів. Студентам надається тема самостійної роботи і вони виконують її у 

вигляді мультимедійних презентацій, кросвордів, пам’яток, які в подальшому 

використовуються з метою санітарно-просвітницької роботи. Для кожного 

здобувача освіти це можливість засвоїти навчальний матеріал, поділитися з 

іншими своїми напрацюваннями, висловлювати свої думки. продемонструвати 

свої творчі здібності, прагнення до професійного зростання. 

Інформаційно-комунікаційні технології також використовую при 

підготовці та участі в проведенні тижнів клінічних дисциплін, науково-

дослідницької роботи, при проведенні виховних годин, батьківських зборів та 

інших заходів. 

Отже можна зробити такі висновки, що застосування інформаційно-

комунікаційних технологій: робить матеріал доступнішим  і зрозумілішим для 

здобувачів освіти; «візуалізує», «оживляє» фізиологію та патологію дитячого 

віку, значно полегшує сприйняття, осмислення і краще засвоєння навчального 

матеріалу; поліпшує розуміння складних питань; спонукає до творчого пошуку; 

стимулює до  пошуку, підбору і аналізу необхідної інформації в мережі Інтернет; 

підвищує зацікавленість до вивчення педіатрії,  майбутньої професії, стимулює 

здобути вищу освіту в галузі медицини; вносить в проведення заняття 

різноманітність; забезпечує зворотній зв’язок в процесі навчання;  забезпечує 

індивідуалізацію навчально-виховного процесу; розвиває креативні здібності; 

формує загальну і інформаційну культуру; сприяє формуванню фахових  і 

загальних компетентностей; полегшує роботу викладача, розширює його 
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можливості; підвищує рівень використання наочності; сприяє удосконаленню 

педагогічної майстерності викладача. 
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Introduction. The modern physician looks neat, and his work form intuitively 

inspires confidence in patients. Medical clothing protects workers from possible 

threats. Did you know that the medical gown only appeared in the 19th century? What 

was before that? Until now, there was no work uniform. The doctor could wear apron 

if performed surgery, sometimes oversleeves. Midwives and nurses wore monacal 

clothes. Surgeons began wearing specific uniform in 1918. The Spanish flu epidemic 

and Lister's theory (about antiseptics) brought result – health workers began to wear 

white uniforms at work. You may be surprised, but until the 19th century, patient 

respected blood-stained surgeon than a clean one without a single stain. Today, a 

https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf
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uniform without blood stains and drugs is a sign of professionalism. Even 75-100 years 

ago, people thought differently. If the surgeon came out clean from the operating room, 

did he do the operation in principle? The history of medical uniform has been 

developed very rapidly. Today it is high-tech clothing, for which not only performance 

but also design is important. In working uniform, a person should look neat, aesthetic, 

modern.  

Main part. The first nurse uniforms were derived from the nun's habit. Before 

the 19th century, nuns took care of sick and injured people so it was obvious that trained 

nurses might copy the nun's habit as they have adopted ranks like "Sister". One of 

Florence Nightingale's first students (Miss van Rensselaer) designed the original 

uniform for the students at Miss Nightingale's school of nursing [2]. Before the 1940s  

changes occurred in the uniform. The clothing consisted of a mainly blue outfit. 

Hospitals were free to determine the style of the nurse uniform, including the nurse's 

cap which exists in many variants. The effort and dedication of Florence Nightingale’s 

during the Crimean War marked nursing as a respected occupation. Late 1800s, 

Nightingale established a nurse school to spread the art of caring sick and wounded 

human being. During the schooling time, a student developed the design of the uniform 

to distinguish trained nurses from those who were not. And it was the first recognizable 

nurse uniform in history. The uniform included a long dress with an apron and cap of 

different style. From the inception of uniform in the 1800s to until world war ‘I’, the 

nurse uniform changed very little. During that time, a nurse uniform doesn’t only mean 

a kind of protection against illness, it also considered an expression of feminine virtue. 

So, it became clear to the nurses that the former styles of nursing uniforms were no 

longer practical, they needed to upgrade the design [3]. During the war, as a vast 

number of wounded people was gathering one after another in the hospitals, the nurses 

needed to be more efficient and faster. For this reason, the bulky aprons started to 

disappear and skirts have replaced the place of aprons. Meanwhile, the military nurses 

also wore tippets short, cape-like garments and over their shoulders with badges sewn 

on them to represent their professional status. During 1940, the uniform has changed a 
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little bit, the world war II brought further functionality and improvements to the design. 

To change the design, the key motive was to increase awareness of microbiology and 

infection, also lead nurses to a greater awareness to not contaminate their clothing. In 

this respect, the apron was the key part of a nurse uniform which was easy to remove 

and replace and could be laundered more easily. At the beginning of 1950, the major 

changes happened with skirts and caps. During the period, nurses start wearing simple 

caps those also can be folded instead of wearing large and elaborate caps. Some of 

these caps were made out of paper. Like the caps, the dresses also got their upgrade 

version. And this upgradation happened basically in terms of length, where the length 

of both skirts and sleeves became shorter. With the shorter height, the dresses became 

around the knee height. After the change happened in 1950, nurse uniforms became 

short. And those short dress received one more key change in this 1960.  From 1960, 

open necks nurse uniform began to appear. Nurses around the globe started preferring 

this open neck design over the traditional one, as these dresses were more washing 

friendly also easy to wear. In 1970 the dramatic change happened with the cap. After 

the cap was turned into a simple folded piece of paper in 1970, some nurses stop using 

the cap completely. The uniform also continued to evolve ever so slightly, and the 

evolution leads the uniform from an official dress to regular clothing that mainly 

focused on comfort. 1980 was the 100-year anniversary of the inception of nurse 

uniform. By this time, men also started to enter this profession. So, the entire scenario 

regarding the outlook of nurse uniform was redefined. In 1980, plastic aprons replaced 

the traditional dress. At the same time, the outwear also disappeared. Open-neck shirts 

and pants began as the nurse uniform. During 1990, the nurses were feeling that their 

existing outfit is hard to clean and sterilize, then they decided to upgrade their outfit 

and pants to scrubs, which will make their life easier. Factors that have played an 

important role in the history of nurse transformation. If you summarize the history of 

nursing uniforms, you will find several key factors that have always been the cause of 

updates and changes. The factors are discussed below. a) Mobility. Nurses have to run 

from ward to ward, from room to ward. If their dresses are not wide enough and do not 
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have enough space to make running easier, it will be difficult for the nurse to do her 

job comfortably. That's why nurses have prioritized mobility throughout history. b) 

Easy to maintain. Because the nurse has to work in a hospital or other medical facility 

that is a major source of germs, their clothing can easily become unhygienic. So that 

their dresses were always clean and hygienic, they wanted to change it to a shape that 

was easy to clean. And finally, they did. c) Comfort. The dress that an employee has to 

wear while at work is called a uniform, so it should not be comfortable? On the other 

hand, without comfortable clothing, a nurse may not even be able to focus properly on 

her responsibilities. So, understanding this at every stage of change, comfort was a key 

factor for nurses [4]. Сonclusions. The world is not standing still – everything is 

evolving and moving forward. Medical clothing is not an exception. Trends that were 

relevant half a century ago are being replaced by other, modern ones. Today, the 

production of medical clothing changes our perception of the image of nurse. The days 

when nurses wore dark dresses with white cuffs and oversleeves are over. Today, the 

only overalls of medical workers around the world is a white gown, as a symbol of 

physicians and nurses. However, professionalism does not forbid to look stylish. 

Designers are constantly creating entire collections of medical clothing, which is not 

only very aesthetic, but also designed according to the basic types of convenience and 

durability. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ – 

ОРІЄНТАЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Лариса Миколаївна Хвіц 

викладач фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін 

Ковельський фаховий медичний коледж 

Волинської обласної ради 

м. Ковель 

 

           Ефективність управління сучасним закладом освіти залежить від 

якісного кадрового, фінансового, організаційного менеджменту, який 

неможливо реалізувати без впровадження інноваційних підходів, технологій та 

методів. Інновації –  нововведення, які ведуть до якісних змін в системі освіти 

та переходу її до подальшого розвитку. Інновації розроблюються й 

впроваджуються під час інноваційної діяльності, а етапи, які проходить 

інновація від свого зародження до отримання нового результату – розуміємо як 

інноваційний процес. Процес впровадження інновацій в освітній процес 

потребує системного, послідовного й цілеспрямованого управлінського впливу. 

Перш за все, ми прагнемо бути сучасними і автоматизувати освітній процес, 

звівши паперову документацію до мінімуму. Тому в коледжі розпочато 

впровадження програмного забезпечення lCloud. lCloud – сучаcний інтернет-

сервіс для керування розкладом занять, створення комплексу єдиного 

навчально-методичного забезпечення, портфоліо викладача, електронного 

журналу, відомостей про студента та його рейтинг, проведення онлайн-

тестування тощо. Програма зручна тим, що нею можна користуватися як на 

комп’ютері, так і на мобільному телефоні, головне, щоб було підключення до 

інтернету. Основні функції програмного забезпечення lCloud наступні: 
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автоматичний контроль за виконанням педагогічного навантаження; 

управління розкладом груп та викладачів; автоматичне створення портфоліо 

викладача; електронна бібліотека; автоматична реєстрація пропусків занять 

студентами;  електронний журнал, залікова книжка; автоматичне створення та 

друк додатків до дипломів. Сьогодення потребує нових підходів до організації 

навчального процесу сучасних форм та методів подання навчальної інформації. 

Зокрема, нові підходи потрібні і у викладанні фармацевтичних та природничих-

наукових  дисциплін. Тому у системі освіти важливе місце займає використання 

інтерактивних засобів навчання, впровадження яких підвищує якість та 

інтенсивність подачі навчального матеріалу, робить його більш доступним, 

ілюстративним, цікавим, формує у студентів природничо - наукову картину 

світу, активізує та розвиває їхнє творче мислення. Принцип інтерактивності 

полягає у впровадженні в навчальний процес різноманітних видів діяльності 

(використання рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, групове 

вирішення проблемних ситуацій, тощо), де створені умови для залучення усіх 

учасників до процесу пізнання. Інтерактивне навчання – спеціальна форма 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. Реалізація принципу інтерактивності у процесі 

вивчення природничо-наукових дисциплін забезпечує: розвиток 

комунікативних здібностей, вміння формувати власні думки та ідеї; 

встановлення емоційних контактів між студентами, вміння працювати у 

команді; підвищення інтересу та мотивацію до вивчення дисципліни; 

активізацію самостійного мислення та дій. Інтерактивність – одна з умов 

навчання в добу цифровізації. За дослідженнями психологів, люди 

запам‘ятовують тільки 20% того, що бачать, 30% того, що чують, 50% того, що 

бачать і чують, та 80% того, що вони бачать, чують і роблять одночасно. На 

основі цих даних можна сказати, що використання інтерактивних технологій 

може в декілька разів поліпшити якість знань студентів. Сучасні методи 
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навчання потребують відповідних засобів їх реалізації. Обов’язковою 

складовою навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби навчання, які 

дозволяють ввести до навчального процесу інтерактивну складову. 

Використання їх у процесі навчання дозволяє значно підвищити рівень 

взаємодії між викладачем і студентом. На базі Ковельського фахового 

медичного коледжу проводиться експериментально-дослідницька робота з 

впровадження у освітній навчальний простір інтерактивних засобів навчання у 

процесі вивчення фармацевтичних та природничо-наукових дисциплін. Ми 

проводимо «заняття з мультимедійною підтримкою», де засоби мультимедіа 

використовуються для: підсилення наочності (наприклад при вивченні тем  

“Кісткова система” демонструємо кістки і з`єднання; інтенсифікації навчання 

(виконання завдань у поєднанні з друкованим матеріалом дає можливість 

виконати більшу кількість вправ; урізноманітнювати завдання. Застосування 

інтерактивних засобів на заняттях фармацевтичних та природничо-наукових 

дисциплін розширюють можливості викладача у виборі методів і технологій 

навчання, сприяють ефективній організації заняття, за рахунок різноманітних 

форм подання матеріалу, що дає можливість розширити інформаційні потоки, 

організувати перевірку знань та підвищити дослідницькі здібності студентів. 

Усім, хто працює в системі освіти, добре відомо, яких зусиль необхідно 

докласти для того, щоб студенти в повному обсязі засвоїли необхідні знання. 

Особливо це важливо при підготовці медичного фахівця. Використання 

сучасних інтерактивних технологій – багатогранний процес, який є важливим 

соціальним інститутом, процесом, який безпосередньо формує засвоєння знань. 

Сучасні педагогічні технології вимагають нових освітніх методів, нових 

підходів, нову технологію процесу одержання знань. Реалізація інтерактивного 

навчання вимагає створення певних педагогічних умов, а саме відбору 

інтерактивних методів і прийомів, що стимулюють процес пізнання та 

розумових і навчальних умов і процедур, за допомогою яких досягаються 

заплановані результати. Систематичне застосування інтерактивних методів на 
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практичних заняттях дисципліни «Анатомія людини» дозволяє студентам 

навчитися застосовувати набуті   знання та вміння в житті, зрозуміти, що такі 

знання можуть стати в нагоді в професійній сфері. Використання інтерактивних 

технологій у навчанні майбутніх фахівців медичної галузі мають ґрунтуватися 

на таких принципах: науковість; інформативність; зв‘язок теорії з практикою; 

саморозвиток; оптимальне поєднання індивідуальної та колективної форм 

навчально-пізнавальної діяльності студента; віра в можливості студентів.               

Однак для більш ефективного та глибокого засвоєння великого обсягу 

матеріалу, важливою є безпосередня комунікація студента з викладачем віч-на-

віч. Для цього у нагоді стає ще один додаток з пакету Google, що має назву 

Google Meet. Для опанування відповідних тем згідно календарно-тематичного 

плану, студенти відвідували лекційні заняття у режимі онлайн. Перевагою є те, 

що Google Meet є захищеним середовищем – на відеозустріч зможе потрапити 

лише той, кого запросили або той, хто має посилання на заняття. За допомогою 

функції Google Meet «Демонстрація екрану» майбутні фахівці демонстрували   

презентації  та захищали свій творчий проект перед аудиторією. Публічний 

захист проєктів відкриває можливості для розвитку творчої особистості 

студента, формує якості лідера, розвиває комунікативні та аналітичні здібності 

та формує навички критичного мислення. Використання інтерактивних методів 

навчання в Ковельському фаховому медичному коледжі при викладанні 

фармацевтичних та  природничо-наукових дисциплін довели їх доцільність та 

ефективність у підготовці майбутніх фахівців. Серед переваг варто зазначити: 

накопичення, систематизація та узагальнення нових знань шляхом 

опрацювання технології пошуку інформації та вироблення системного та 

багатоаспектного бачення проблеми; розвиток критичного мислення за рахунок 

формування вміння аналізувати інформацію, виробляти оптимальне рішення з 

урахуванням існуючих ресурсів, оцінювання фактів та результатів певних дій; 

розвиток структурного мислення через певну організацію мисленнєвого 

процесу, побудову логічних схем і конструкцій та виокремлення в них 
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позитивних і негативних рис; розвиток уміння працювати в команді, бути 

толерантними до протилежних думок, вислуховувати та розуміти 

контраргументи, виховувати повагу до людей. Для підготовки сучасних 

медичних фахівців недостатньо використовувати традиційні методи організації 

навчально-виховного процесу. Сьогодні значну увагу потрібно приділяти 

доцільному підбору викладачем сукупності методів інтерактивного навчання, 

які є особливо корисними, ефективними. Такі форми навчального процесу, як 

«кейс‐ метод», «ділові ігри», «круглі столи», значно активізують навчальний 

процес. Вони сприяють активній взаємодії студентів і викладачів, 

зацікавленості студентів у набутті нових фахових знань та навичок.  Сучасний 

викладач має володіти всіма необхідними технічними та інформаційними 

засобами, новітніми методиками подачі матеріалу, завдяки цьому він може 

використовувати на своїх заняттях інтерактивні методи. Однак без постійної 

самоосвіти (опрацювання наукової фахової літератури; співпраця з 

практикуючими фахівцями; відвідання тематичних семінарів та конференцій 

тощо), удосконалення своїх педагогічних навичок та людських якостей 

викладачу буде важко не тільки забезпечити впровадження в навчальний 

процес новітніх методів навчання, але й узагалі забезпечити належний рівень 

підготовки студентів. Тому серйозна роль належить викладачеві медичного  

навчального закладу, перед яким постає ціла низка навчально-педагогічних 

завдань – розробити різні методики навчання з фахових дисциплін, зацікавити 

ними студентську аудиторію, спрямувати слухачів на творчі пошуки та 

співробітництво. Таким чином, використання інформаційних технологій у 

процесі вивчення дисципліни «Анатомія людини» дає можливість більш 

ефективно розширити навчально-методичне забезпечення навчального 

процесу, підвищити доступність та кількість інформації, формує корисні 

професійні навики для вирішення ситуацій на робочих місцях, а також мінімізує 

нещасні випадки на робочому місці та втрати від них, що є дуже важливим для 

фахівців, працюючих у сфері охорони здоров’я. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАЧАННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 
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Сучасний етап розвитку медичної освіти характеризується  

 зростанням затребуваності, а одночасно і обсягу підготовки фахівців. 

Лікувально-профілактичні заклади бажають отримати фахівців не з певним 

запасом знань і навичок, а фахівців компетентних –  зі здатністю діяти в різних 

проблемних ситуаціях, орієнтуватися в інформаційних потоках, освоювати нові 

технології, самонавчатися, шукати і використовувати знання, яких бракує, 

здатних вирішувати проблеми будь-якої складності в життєвих і професійних 

ситуаціях, реалізовувати свій інтелектуальний, емоційний і моральний 

потенціал, конкурентноспроможних і професійно-мобільних, особливо 

підготовки фахівців в галузях медицини хірургічного напрямку [2, с. 93]. 

Провідною стратегією підготовки майбутніх медичних фахівців стає 

компетентнісний підхід, який передбачає не просту трансляцію знань, умінь і 

навичок від викладача до здобувачів освіти, а формування у майбутніх медиків 

професійної компетентності. Специфіка компетентнісного підходу в навчанні 

полягає в тому, що здобувач освіти сам формує поняття, необхідні для вирішення 

завдання. При такому підході навчальна діяльність набуває дослідний і практико 

– перетворювальний характер, і сама стає предметом засвоєння. 

Інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес 

розуміння, освоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних 

завдань. Ефективність забезпечується за рахунок більш активного включення 

студентів в процес не тільки отримання, але і безпосереднього використання 

знань. Інтерактивне навчання реалізує головну людську потребу – потребу в 

спілкуванні. При інтерактивному навчанні відбувається усвідомлення 

студентами цінності інших людей, формується потреба надавати підтримку 

людям в ході спільної діяльності [3, с. 23]. 

Інтерактивне навчання підвищує мотивацію і залучення здобувачів 

освіти до рішення обговорюваних проблем, що дає емоційний поштовх до 

подальшої пошукової активності учасників, спонукає їх до конкретних дій. В 
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інтерактивному навчанні кожен здобувач освіти робить свій внесок у загальний 

результат групової роботи, процес навчання стає більш осмисленим і цікавим. 

Діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і 

студента, організовано таким чином, що всі студенти практично виявляються 

залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти і рефлексувати 

з приводу того, що вони думають в ході рішення ситуації та рольової гри [3, 

с. 25]. 

Не секрет, що для 8-10 студентів у відділенні, де проводиться зайняття, не 

завжди можливо підібрати пацієнтів по темі зайняття. Все більше складнощів ми 

зустрічаємо з боку пацієнтів та їх родичів. Тому ми широко використовуємо такі 

інтерактивні форми навчання як робота у групах і рольова гра.  

1. Робота у групах. Щоб були реалізовані цілі зайняття і обʼєктивно 

оцінені знання здобувачів освіти, щоб їм було цікаво, і вони могли розкрити свій 

творчий потенціал, при проведенні аудиторного практичного зайняття, 

організовую роботу в малих групах. Студенти розбиваються на 3 - 4 підгрупи (по 

2-4 студента) для вирішення певного завдання (ситуаційні завдання, курація 

певних пацієнтів тощо). «Мала група» стає основною учбовою ланкою. Кожна 

готує відповідь на завдання викладача. При обговоренні питань учасники 

мікрогрупи виступають, опонують, рецензують, ставлять питання, уточнюють і 

роблять доповнення. Виступаючого призначаю я, або – підгрупа. Якщо він не 

може відповісти на питання опонентів, то йому допомагають учасники по 

підгрупі. Якщо ж «мала група» в цілому не може впоратися з питанням, то до 

його рішення підключаються інші учасники обговорення. За відповіді «малі 

групи» отримують оцінки, які фіксуються з подальшим виведенням «середньої» 

підсумкової оцінки виконання декількох завдань. По ходу завдання здобувачі 

освіти отримують нові умови, але отримують їх у тому випадку, якщо є вимога в 

необхідності отримання нової інформації. Як правило, завдання закінчується 

встановленням попереднього діагнозу і його обгрунтуванням, визначенням 
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подальшої тактики медичної допомоги, або чи корекції стану пацієнта з оцінкою 

ефективності можливого втручання [2, с. 94]. 

При підготовці до заняття здобувачі освіти працюють з додатковою 

літературою, широко використовують ресурси інтернету, створюють 

презентації, складають тестові завдання, аналізують наукові статті в журналах. 

Така форма організації навчальної діяльності має свої переваги:  

1) повторення перетворюється на процес, що дозволяє сформувати глибокі 

знання здобувачів освіти. Заняття примушує їх зайняти активну позицію, сприяє 

розумовому розвитку. Члени мікрогрупи виступають не лише як учасники 

взаємного контролю, але і мотивують один одного до інтелектуальної 

активності, що забезпечує значне підвищення ефективності пізнавальної 

діяльності кожного учасника; 

 2) при роботі у складі мікрогрупи, здобувачі освіти на власному досвіді 

переконуються в користі спілкування. Вони обʼєднуються, вчаться діяти 

погоджено, надавати один одному підтримку, співпереживати чужим успіхам і 

невдачам, відстоювати свою позицію, опановують навички культури мовлення; 

3) робота «малих груп» забезпечує участь у роботі всіх здобувачів освіти - 

немає нудьгуючих, яким нічого робити на занятті. Створюються сприятливі 

умови для формування проблемного мислення [3, с. 35].  

Малі групи мають досить високий потенціал: активізується навчальна 

діяльність здобувачів освіти, більш глибоко відбувається засвоєння дисциплін, 

збільшуються темпи розвитку психічних процесів. Наявність проблемної 

ситуації, установка на кооперацію, а не на конкуренцію, відкритість досвіду 

кожному студенту – чинники, які розвивають здатність рефлексії студентів, і 

завдяки цьому підвищується рівень їх професійної компетенції [2, с. 94]. 

На практичному зайнятті використовую різні види діяльності малих груп: 

рішення різних типів завдань (усних, письмових, завдань-схем), драматизація 

ситуацій, мозковий штурм, імпровізація, робота з текстами, алгоритмами і інші. 

Наприклад, на практичних заняттях з дисципліни «Хірургія», кожна підгрупа 
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фельдшерів обстежує хворого, проводить етапи діагностичного пошуку, намічає 

план обстеження, проводить диференціальну діагностику різних нозологічних 

форм по синдрому, визначає тактику ведення пацієнта. Обговорення проходить 

спочатку в мікрогрупі, потім лідер групи приводить свої аргументи, відповідає 

на питання опонентів, відстоює свою точку зору. 

Усі учасники мікрогрупи уточнюють, роблять доповнення. Формується 

почуття колективної відповідальності за результати спільної діяльності.  

2. Мозковий штурм. У груповій роботі нерідко застосовую прийом 

мозкового штурму. Він вдалий, якщо група намагається вибрати тему для 

розгляду і обговорення, визначити причину ситуації, скласти перелік можливих 

дій. Для підтримки динамізму робота в режимі мозкової атаки триває 

недовго. Остаточним результатом мозкової атаки стає творче рішення проблем в 

ході колективної роботи.  

3. Дискусію як метод групової взаємодії застосовую при розборі клінічних 

прикладів з практики, аналізі ситуацій, які вимагають морального вибору, при 

проведенні евристичної бесіди, бліц-опитів, контролю на знання медичної 

термінології. 

Також при роботі в групах застосовую методи «ручка на середині столу», 

«ідейна карусель», «снігова грудка». 

4. Рольова гра. Ключову роль у формуванні компетентного фахівця займає 

впровадження і вдосконалення професійно орієнтованих технологій, зокрема 

застосування ділових ігор, як форм активних методів навчання. Цінність гри 

полягає не стільки в досягненні дидактичних цілей, скільки в соціально-

психологічній дії на граючих учасників. Гра, як метод навчання, дає можливість 

сформувати мотивацію на навчання, оцінити рівень підготовки здобувачів 

освіти, міри оволодіння матеріалом і перевести знання з пасивного стану в 

активне [2, с. 95]. 

На аудиторному практичному занятті застосовую рольові ігри. Всі 

здобувачі освіти отримують завдання змоделювати ту або іншу ситуацію. 
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Спочатку контролер (звичайно це найсильніший студент в групі) коментує 

результати, потім кожен може сказати, що було правильним і невірним в його 

діях, які моменти вимагають доопрацювання і корекції, підводяться підсумки. 

Другий варіант рольових ігор – використання технології secondment. Кожен 

здобувач освіти з групи отримує роль, наприклад, лікаря приймального 

відділення, фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, пацієнта, родича 

пацієнта тощо. Отримавши необхідні умови ситуації від викладача, студент 

обговорює алгоритм своїх дій в тій або іншій ситуації з інсценуванням дій, потім 

відбувається перерозподіл ролей. Кожен студент пробує себе в декількох ролях, 

і потім у формі діалогу «викладач – студент» і проводиться аналіз дій кожного в 

різних ролях. Найкращій результат – інсценування надання медичної допомоги 

хворому з невідкладними станами. 

5. Використання методики провокації, коли спочатку умови ситуаційного 

завдання містять діагностичні, тактичні, лікувальні помилки. Ця технологія 

передбачає метод «buddyung», коли студенти методом «мозкового штурму», 

підтримуючи і доповнюючи один одного формулюють рішення задачі, а потім 

пропонують варіанти причин цих помилок, аналізують можливі способи 

виправлення і отримують певний досвід для програмування своєї поведінки в 

подібних ситуаціях [2, с. 97]. 

Проблема, яка постає при використанні елементів інтерактивних форм 

заняття в освітньому процесі, полягає в тому, що не всі здобувачі 

освіти відчувають потребу в усвідомленні свого розвитку, не мають чітко 

виражених пізнавальних інтересів, не виявляють причин своїх незадовільних 

результатів або проблем, не можуть висловити, що саме відбувається в ході їх 

діяльності, проявляють пасивність і нерішучість. Долати ці труднощі можна за 

умови надання їм своєчасної та дієвої допомоги в навчанні і підвищенні якості 

успішності. Таких здобувачів освіти намагаюся активізувати спочатку 

невербальними методами роботи: виготовлення схем, складання кросвордів, 

алгоритмів, а потім даю завдання готувати повідомлення, доповіді, і вже на 
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наступному етапі вони виводяться на рівень аналітичної роботи з матеріалом і 

намагаються самореалізуватися в дискусійних формах спілкування.  

Таким чином, інтерактивні методи навчання є важливою умовою реалізації 

компетентнісного підходу в навчанні, сприяють розвитку особистості, 

готовності нести особисту відповідальність за благополуччя суспільства, 

здатності активно і творчо брати участь у громадському житті, толерантності, 

готовності до співпраці.  
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Триває реформа медсестринської практики, метою якої є розвиток 

медсестринської справи на основі науково обґрунтованих підходів. 

Упроваджуються медсестринські інновації. Змінюється ставлення суспільства до 
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медсестринської практики, системи професійної медсестринської освіти, 

створюються сучасні медсестринські технології, стандарти (протоколи) простих 

медичних послуг, упроваджуються наукові методи організації сестринської 

практики.  

Згідно реформи, медсестра має взяти на себе процес первинного прийому 

пацієнта, збирати інформацію про хворого та його скарги, вимірювати пульс, 

тиск, температуру, проводити інші маніпуляції. Лікар буде долучатися до 

процесу лікування, вже маючи всю необхідну первинну інформацію. Це 

економить час лікаря і дасть змогу медичній практиці «лікар-медсестра» 

прийняти більшу кількість пацієнтів. Нестача лікарів часто призводить до того, 

що медсестри самі ведуть пацієнтів. І при цьому між медичними сестрами та 

пацієнтами встановлюються дружні зв’язки, медсестра стає сімейним 

консультантом, пацієнти задоволені можливістю швидко отримувати 

консультацію чи лікування. Тобто де-факто вже є багато випадків того, що 

медична сестра виконує набагато більші повноваження, ніж за нею закріплені 

юридично [1, с. 66]. 

Так, дійсно, щоб реформа діяла, то перше, що потрібно зробити – оновити 

програми навчання медичних сестер. Відповідно також потрібно оновлювати та 

удосконалювати програми та методи навчання майбутніх медсестер. 

Підводимо підсумки до того, що медичних сестер потрібно якісно та 

ефективно навчити виконувати свої професійні навички. 

Ми знаємо, що існують проблеми в медсестринській освіті. Часто 

задаються питання при підготовці медичних кадрів «Як ефективно навчити?», 

«Як оптимально навчити практичним навичкам?» [1, с. 78]. 

При демонстрації практичних навичок здобувачам освіти, як правило, 

виникає дуже багато питань по її виконанню. Витрачається багато часу на 

пояснення маніпуляції та виправлення кожного здобувача освіти, коли той 

тренується виконувати практичну навичку. Беата Боратин, магістр з Польщі, 

пропонує застосування методу «Демонстрація з інструкцією». Як викладач 
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дисципліни «Основи медсестринства», я вирішила використати даний метод на 

практиці. Даний метод складається з двох елементів демонстрація – виконання і 

складається з чотирьох кроків [4]. 

Крок 1. Викладач представляє навичку в режимі реального часу без будь-

яких коментарів, які могли б порушити увагу здобувачів освіти. На даному етапі 

найважливіше – правильно представити маніпуляцію, щоб аудиторія знала, як 

слід виконувати дану практичну навичку. 

Практичну навичку умовно можна поділити на такі етапи: психологічна 

підготовка пацієнта; підготовка медичної сестри, приготування нестерильного 

оснащення; підготовка медичної сестри, приготування стерильного оснащення; 

виконання маніпуляції; проведення дезінфекції використаного матеріалу; миття 

рук, запис у документацію про виконану маніпуляцію. 

Найчастіші помилки здобувачів освіти в тому, що вони акцентують увагу 

на виконання самої маніпуляції, забуваючи про підготовчий та заключний етапи. 

Також, важко приділити належну увагу щодо психологічної підготовки пацієнта, 

адже це дуже важливий момент. Саме медична сестра більше часу проводить з 

пацієнтом і психологічна підготовка одна з найважливіших навичок. Як правило, 

на даному етапі здобувачі освіти допускають багато помилок, адже ще не мають 

особливих навичок спілкування з пацієнтами [3]. 

Крок 2.  Викладач представляє навичку у повільному темпі, детально 

описуючи кожен етап. На даному етапі здобувачі освіти повторно спостерігають 

за навичкою, яка супроводжується обговоренням різних етапів виконання 

маніпуляції. Етап завершується тим, що здобувачі освіти ставлять запитання 

щодо виконання навички. 

Крок 3. Втретє викладач виконує задану навичку у реальному темпі, за 

інструкцією здобувача освіти. Цей етап є вирішальним для оволодіння 

навичкою, оскільки здобувачі освіти вже висловлюють конкретні вказівки 

викладачу щодо виконання. 
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Крок 4. Здобувач освіти, який інструктував викладача, представляє 

навичку самостійно, при цьому його інструктує інший здобувач освіти з групи. 

Цикл закінчується, коли останній здобувач освіти з групи виконає задану 

навичку [2]. 

На мою думку у застосуванні цього методу багато плюсів. Здобувачі освіти 

краще засвоюють навички, адже аналізуються всі етапи навички. 

Цей метод навчання був впроваджений практично при вивченні 

дисципліни «Основи медсестринства» і приносить позитивні результати. 

Здобувачі освіти краще засвоюють практичні навички, тому я рекомендую 

впроваджувати цей метод практично.  

Працівники освіти повинні робити все для того, щоб випустити добре 

навчених молодших бакалаврів, щоб ті в свою чергу ефективно та якісно 

виконували свої обов’язки при лікуванні пацієнтів та догляді за ними. 
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СЕКЦІЯ 1 «МЕДИЦИНА» 

ВІТЧИЗНЯНІ ІННОВАЦІЇ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ  

ТА ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

 

УДК 001.8 

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

Ірина Володимирівна Березовенко 

викладач вищої категорії, методист 

Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж 

м. Одеса 

  

Держава потребує висококваліфікованих спеціалістів, здатних до 

ефективної професійної роботи за фахом. Покращення якості підготовки 

фахівців стає першочерговим завданням для медичних коледжів, для реалізації 

даного завдання необхідно вдосконалювати форми та методи організації 

навчального процесу, зокрема впровадження інноваційних технологій навчання. 

Особливої актуальності це питання набуває і у зв’язку з пандемією Covid-19, яка 

внесла корективи в наше повсякдення життя та запровадження дистанційної 

форми навчання, що стало викликом для багатьох закладів медичної освіти та 

зумовило необхідність у нових підходах до навчання, до широкомасштабного 

впровадження онлайн-технологій, ґрунтовних змін у методичних підходах.  

На думку В. М. Прибилової, дистанційне навчання – це сучасна форма 

освіти, в якій інтегровані елементи всіх видів навчання (очного, вечірнього, 

заочного) на основі використання новітніх комп’ютерних і телекомунікаційних 

технологій [1]. 

Я вважаю, що основною складовою підготовки медичної сестри є 

максимальне зближення аудиторного навчання, позааудиторної роботи з 
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практичною діяльністю. Під час дистанційної форми навчання 

використовуються платформи: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams – для 

проведення лекційних занять та семінарських (практичних) занять, що 

дозволяють обговорити практичні кейси, матеріали для самостійної підготовки 

містяться на платформах Google class room, Moodle та ін.  

Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. Серед них 

можна виділити:  

1. Актуальність, що передбачає використання найсучасніших засобів для 

здобуття інформації, та можливостей Інтернету.  

2. Порівняно більші обсяги інформації, яку можна отримати в умовах 

дистанційного навчання.  

3. Зручність, за якої кожен студент має можливість обрати власний ритм та 

режим отримання знань у комфортній для нього обстановці, що сприятливо 

вплине на сам процес навчання.  

4. Індивідуалізація, що дає змогу кожному студенту узгодити 

навчання зі своїми потребами.  

5. Доступність, що передбачає економію часу та коштів за рахунок 

використання навчальних приміщень та представлення вільного доступу до 

навчальних матеріалів.  

6. Гнучкість, яка надає можливість викладати матеріал відповідно до рівня 

підготовки та базових знань студентів, створюючи додаткові сайти з необхідною 

інформацією та сайти, на яких студенти можуть обмінюватися інформацією, 

відповідаючи на запитання один одного та навчатися, навчаючи інших. 

7. Відсутність географічних бар’єрів, за якої відпадає необхідність 

дорогого переїзду та проживання в інших країнах, а натомість надається 

можливість спілкування з викладачами та студентами по всьому світу без 

обмежень [2]. 

Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, для 

успішної корекції навчання та адекватного оцінювання важливо мати 
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безпосередній контакт із здобувачем. Крім того, неможливо точно перевірити, 

чи саме та людина працює, виконує завдання чи це робить хтось інший. Крім 

того, не у всіх населених пунктах є можливість доступу до мережі Інтернет 

зв’язку. І найголовніше, при дистанційному навчанні втрачається безпосередній 

контакт між викладачем та студентом [3].  

Та найголовніше відпрацювання практичних навичок (робити ін’єкції, 

правильно і ефективно користуватися інструментами та приладами, вміння 

ставити крапельниці, накладати пов’язки) відпрацювати самостійно студенти не 

в змозі. Тому, під час підготовки медичних сестер необхідно комбінування 

переваг дистанційного навчання із класичною формою освіти. 

Отже, дистанційне навчання є досить новим явищем в Україні, та воно 

швидко розповсюджується. Таким чином, активне використання інноваційних 

методів навчання допомагає збільшити обсяг навчального матеріалу, що 

вивчається на занятті, прискорити темпи навчання за рахунок покращення 

доступності матеріалу, критично його осмислити, систематизувати отримані 

знання. Проведений аналіз доводить необхідність подальшого активного 

застосування інноваційних технологій у процесі навчання студентів-медиків. 

Викладачі повинні знаходитися в стані постійного пошуку та навчання нових 

інноваційних методів, впроваджувати ці технології в навчальний процес для 

покращення сприймання студентами навчального матеріалу, його засвоєння, 

практичного використання та формування професійної компетенції. Серед 

великої кількості переваг у нашій країні дистанційне навчання зіткнулося з 

низкою проблем. Дистанційна освіта в Україні повинна переймати досвід 

європейських країн для швидкого його розвитку та реформування.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ 

СЕСТЕР ДО РОБОТИ З ОСОБАМИ ГЕРОНТОЛОГІЧНОГО ВІКУ  

Оксана Георгіївна Буц  

аспірант 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя 

 

Медичні реформи в країні пов’язані з євроінтеграцією та потреба населення в 

наданні якісного медичного обслуговування зумовлюють необхідність у реалізації 

заходів щодо професійної підготовки медичного персоналу. Тому питання 

формування професійної компетентності майбутніх медичних працівників, і 

безпосередньо медичних сестер, залишається актуальним і потребує подальшого 

розгляду. Погоджуємось з вченою Л.Г. Кайдаловою, стосовно того, що 

«компетентність медичної сестри є комплексом професійних знань, вмінь та 

навичок, які потрібні для здійснення професійної діяльності в межах окреслених 

функціональних обов’язків, вирішення нестандартних ситуацій у процесі фахової 

діяльності, та професійно значущих особистих якостей медичного працівника» [1, 

с. 150]. Засоби формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер  

вбачаємо у інтерактивних методиках навчання. З свідченнями вітчизняних 
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науковців В.О. Коваленко  та А.В. Кочина  «інтерактивний» – «здатний до взаємодії, 

діалогу. Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність» [2, с. 46]. За рахунок інтерактивного навчання активно розвиваються 

комунікативні навички здобувачів освіти, створюється сприятливе комфортне 

середовище для освітнього процесу, формується зацікавленість до командної 

роботи, в результаті, якої розкривається творчий потенціал кожного здобувача 

освіти. Саме під час виконання інтерактивних вправ студенти-медики набувають 

фахових знань, такий підхід підтримує дослідниця Є.В. Тишкевич-Львова, як 

наголошує, що «під час ознайомлення з дидактичними одиницями студенти 

набувають знання з основних функцій, культури обслуговування пацієнтів, 

значущих особистісних якостей медичної сестри (терпіння, милосердя, тактовність, 

відповідальність, доброзичливість). Зокрема, в рольовій грі: «Ідеальна медична 

сестра», де формуються у студентів загальні вміння і навички професійної взаємодії 

з пацієнтом на основі належного виконання своїх професійних обов’язків» [3 с. 47], 

а також в «первинні вміння і навички взаємодії з пацієнтами різного віку і статі, за 

рахунок, тренінгових вправ; вправи 1: майбутнім медикам необхідно познайомитися 

з пацієнткою (роль якої грала одна зі студенток), яка була похмурою, замкнутою, 

мовчазною, закритою для спілкування; вправи 2: студентам запропоновано 

встановити первинний контакт: з літньою людиною; вправи 3: студенти повинні 

були встановити первинний контакт: з пацієнтом літнім чоловіком; з пацієнтом 

літньою жінкою» [3, с. 51]. Саме гуманістичний підхід рольових ігор для розвинення 

навичок взаємодії з пацієнтами різного віку привертають особливу увагу, адже 

пацієнти геронтологічного віку відносяться до найбільш вразливої категорії хворих, 

що підтверджують українські дослідники О.В. Іванчук, А.О. Боб. Вони 

наголошують, що «особливо гостро проблема спілкування постає при роботі з 

геронтологічними хворими. Дослідження кола спілкування людей похилого віку 

показує, що вони відчувають комунікативні труднощі, особливо при спілкуванні з 
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новими людьми, важко знаходять порозуміння та схильні до конфліктів. Це вимагає 

від медичної сестри високого професіоналізму» [4, с. 33]. Отже, робота з особами 

геронтологічного віку потребує високого професіоналізму майбутньої  медичної 

сестри і постійного розвинення її професійної компетентності.   
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Сучасні світові стандарти в галузі медичної освіти передбачають 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні 

знання і практичні уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями 

тощо. Розвиток медичної освіти багато в чому визначає стан майбутнього 

суспільства, культури та особистості. «Освіта формує людину, озброює її 

знаннями, виховує громадянські якості, вміння думати й працювати, 

спілкуватись і відпочивати, жити суспільним чином і водночас бути 

індивідуально неповторною особистістю» [2]. 

Компетентність та професіоналізм є основними характеристиками 

випускника фахового коледжу в сучасному світі. Це потребує особливого 

підходу до стратегії та тактики навчання. Основним завданням є не тільки дати 

знання з дисципліни, а і сформувати ключові компетентності: навчити клінічно 

мислити, виявляти пріоритетну проблему та знаходити шляхи її вирішення, 

орієнтуватись у сучасному інформаційному просторі, розвивати 

комунікабельність. Успіх освітньої діяльності залежить не тільки від того,  що 

засвоюється, а й від того як засвоюється: індивідуально або колективно, з опорою 

на увагу, сприйняття, пам’ять чи на весь потенціал здобувача освіти. В сучасній 

фаховій освіті діяльність викладача має бути спрямована на використання таких 

форм, прийомів і засобів навчання, які сприяють підвищенню зацікавленості, 

самостійності, творчій активності здобувача освіти у засвоєнні знань, 

формуванні вмінь, навичок, їх практичному застосуванню, а також формуванню 

здатності до самостійності, творчості, професійного клінічного мислення [1, 

с. 5]. В педагогіці поняття «Інноваційна діяльність» трактується як діяльність, 

що заснована на осмисленні власного педагогічного досвіду з метою досягнення 

більш високих результатів, отримання нових знань, впровадження нової 

педагогічної практики. Це творчий процес по плануванню та реалізації 

педагогічних нововведень, спрямованих на підвищення якості освіти. 

Освітній процес що спирається на використання інтерактивних методів 

навчання, організовується з урахуванням включення в процес пізнання всіх 
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здобувачів освіти без виключення. Спільна діяльність означає, що кожен вносить 

свій особливий вклад. Під час роботи йде обмін знаннями, ідеями, вміннями. При 

викладання дисциплін «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в 

гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології» за спеціальністю 

223 Медсестринство, використовується індивідуальна, парна та групова робота, 

рольові ігри, здійснюється робота з медичною документацією та різними 

джерелами інформації. 

Особлива увага при використанні інтерактивних методів приділяється 

активності здобувачів освіти та зворотному зв’язку. Створюючи середовище 

професійного та навчаючого спілкування, зберігається відкритість, взаємодія 

учасників, рівність їх аргументів, накопичення сумісних знань, можливість 

взаємного оцінювання, контролю та корекції вмінь та навичок [4, с. 123]. 

Мета використання інтерактивних технологій – створення комфортних 

умов навчання, при яких здобувачі освіти відчувають свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес. В 

порівнянні з традиційними, інтерактивні методи більшою мірою моделюють 

конструктивну та продуктивну педагогічну взаємодію. 

Педагогічна взаємодія – процес сумісної діяльності викладача та здобувача 

освіти, що дає можливість особистого контакту між ними, наявність спільної 

мети, результату діяльності, що відповідає інтересам усіх і сприяє реалізації 

потреб кожного. Протягом педагогічної взаємодії можливо застосовувати 

оптимальні для конкретної дисципліни інтерактивні методи, які поєднують 

використання теоретичних знань у вирішенні практичних питань, що пов’язані з 

формуванням професійних компетентностей фахового молодшого бакалавра [4, 

с. 150]. 

Перед викладачем, дисциплін практичної та професійної підготовки  КЗОЗ 

«Вовчанський медичний фаховий коледж» ХОР, постають одними з 

першочергових – завдання побудови  процесу  практично – орієнтованого 

навчання з  використанням інтерактивних технологій, що дозволяють 
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максимально наблизити зміст навчальної дисципліни до майбутньої професії та 

практичної діяльності, а також допомагають створювати умови для 

цілеспрямованого формування конкурентоспроможного спеціаліста. 

Використовуючи на практичних заняттях з дисциплін «Медсестринство в 

акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Невідкладні стани в акушерстві 

та гінекології» інтерактивні технології, набагато легше зацікавити та розкрити 

потенціал здобувача освіти, викласти теоретичний матеріал та 

продемонструвати практичні навички з максимальним наближенням до клінічної 

ситуації і професійної діяльності. 

Саме тому, для активації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, викладачі коледжу циклової предметної комісії «Професійної та 

практичної підготовки» використовують на заняттях інноваційні технології. 

Спрямовуючи процес навчання не тільки на отримання знань, умінь, навичок, а 

й на отримання досвіду практичної діяльності.  При використанні інноваційних 

технологій і практично-орієнтованого навчання традиційна тріада: «Знання 

Уміння Навички» доповнюється новою дидактичною одиницею – «Досвід 

діяльності». 

Викладати інформацію ясно і доступно це не тільки одне з найважливіших, 

але одне із найскладніших умінь викладача. Перед викладачем який йде в ногу з 

сучасністю постає проблема, які з інтерактивних методів навчання можуть 

допомогти попередньо осмислити зміст та надати йому форми, 

найбільш доступної для розуміння та засвоєння здобувачами освіти; які 

інтерактивні методи допоможуть миттєво скоригувати зміст, а також способи і 

прийоми його передачі з метою забезпечення ясності і доступності [3, с. 84]. 

Використання широкого спектру інтерактивних технологій дає 

викладачу можливість продуктивно використовувати навчальний час. Та не всі 

методи можливо адаптувати до дисциплін професійної та практичної підготовки. 

В сучасних умовах важливо виділити такі інтерактивні методи, які можливо 
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використовувати і при дистанційному навчанні, викладаючи дисципліни 

практичної та професійної підготовки [2, с. 88]. 

Традиційна підготовка здобувачів освіти, орієнтована на формування 

знань, умінь та навиків все більше відстає від сучасних вимог. В основу 

освітнього процесу повинні міцно увійти інтерактивні технології які нададуть 

змогу включити здобувача освіти у конкретні умови його професійної діяльності, 

та бути конкурентоспроможним на ринку праці. Ці ж завдання виконуються при 

проходженні виробничої та переддипломної практики у відділеннях клінічних 

лікарень. При спілкування з хворими здобувачі освіти працюють у реальних 

умовах, закріплюють навички вербального і невербального спілкування з 

хворими.  

Цілі і завдання які переслідувались при використанні інтерактивними 

методами на заняттях, це розширення пізнавальних можливостей здобувачів 

освіти, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел. 

Формування глибокої внутрішньої мотивації у майбутніх медичних працівників. 

На заняттях обов’язково потрібно дотримуватись принципів інтерактивного 

навчання: активний відкритий зворотній зв’язок, експериментування, довіра в 

спілкуванні. 

Хочу виділити декілька інтерактивних методів якими користуюсь на 

практичних та лекційних заняттях з дисциплін професійної та практичної 

підготовки, та підкреслити, що саме їх можна з легкістю використовувати при 

дистанційному синхронному навчанні.  

1. «Рольова гра». Цей метод можливо застосовувати, як при відпрацюванні 

практичних навичок так і при усних відповідях. Один зі здобувачів освіти бере 

на себе роль викладача, та контролює тим самим відпрацювання навичок, або 

відповіді інших, виправляючи їх недоліки, або вказуючи на помилку чи вірність. 

Потім іде зміна ролей. Тим самим, здобувач освіти який виконує роль викладача, 

більш відповідально та зосереджено слідкує за аудиторією, вдосконалюючи свої 

знання та вміння.  
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2. Фронтальні технології інтерактивного навчання («Мікрофон», 

«Мозковий штурм»), які передбачають одночасну спільну роботу всього 

колективу у загальному колі. Наприклад при розв’язанні ситуаційних задач, 

здобувачі освіти висловлюють свої думки, та вибирають найправильнішу 

відповідь, або приймають кілька рішень з конкретної проблеми («Мозковий 

штурм»).   Або при розгляданні етіології того чи іншого захворювання кожному 

здобувачу освіти надається можливість сказати щось швидко, по черзі, 

висловити свою думку чи позицію «Мікрофон».  

3. Групові методи – робота в парах, або трійках. Здобувачі освіти 

отримавши завдання, наприклад клінічну ситуацію, діляться на групи, один бере 

на себе відповідальність за практичну підготовку, другий за теоретичну і разом 

обирають того, хто буде доповідати в групі. 

Велике значення приділяю системному підходу до процесу навчання 

майбутніх медичних працівників, спрямованого на підтримку сприятливого 

психологічного клімату і пропаганду здорового способу життя. Одним з 

найважливіших аспектів ефективного навчання є комфортна, доброзичлива 

обстановка під час заняття. Невеликий відступ, практичне виправлення помилок, 

стимуляція до розумової діяльності – прийоми що допомагають досягнути 

комфортної психологічної обстановки в аудиторії. 

Використання ефективних інтерактивних методів на заняттях з дисциплін 

«Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Невідкладні 

стани в акушерстві та гінекології» сприяє стимуляції творчого потенціалу у 

здобувачів освіти, підвищує зацікавленість своєю професією та дозволяє оцінити 

наслідки непрофесійного виконання своїх вмінь та навичок. Свідомий та 

відповідальний підхід, з боку здобувача освіти, неодмінно підвищує 

результативність освітнього процесу. 

Застосування активних методів, систематичний і правильно організований 

контроль сприяє ефективності освітнього процесу, розвитку пізнавального 

інтересу до майбутньої спеціальності, а також вдосконалює підготовку фахівця, 
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що здатний конкурувати на ринку праці. Здобувачі освіти на заняттях 

оволодівають мистецтвом медицини. У них, майбутніх медиків, попереду 

немало відкриттів, та лиш одне незмінне-любов до пацієнта.   
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  Мета. Оцінити різницю функціональних результатів між відкритими 

переломами OTA/AO типу C, Gustilo I/II типу та закритими переломами 

дистального відділу плечової кістки після відкритого ведення та внутрішньої 

фіксації. 

Матеріали і методи. Ми ретроспективно проаналізували клінічні дані 

пацієнтів з переломами дистального відділу плечової кістки OTA/AO-C, які 

проходили лікування у відділенні травматології Кропивницької обласної лікарні 

з січня 2019 р. – грудень 2021 р. Пацієнти були розділені на групу з відкритими 

переломами та групу з закритими переломами. Їх базові характеристики та 

функціональні результати були проаналізовані та порівняні. 

Результати.  Всього було виявлено 64 пацієнта, які отримували 

оперативну фіксацію (25 відкритих і 39 закритих травм), а середній час 

спостереження становив 35,1 ± 13,6 місяць. Не було значущих відмінностей у 

діапазоні рухів ліктя, показниках ефективності ліктя, оцінці інвалідності руки, 

плеча та кисті, ускладнень, часу госпіталізації, часу операції, інтраопераційної 

крововтрати, або медичні витрати між двома групами. Післяопераційні та 

функціональні результати.  Значущих відмінностей у діапазоні рухів ліктя - 

згинання та розгинання відкритої групи становить 118,9° ± 25,6°, тоді як інша 

група – 121,2° ± 25,5°(P>0,05). ПЗУ обертання двох груп становить (150,4° ± 9,9°) 

і (153,5° ± 9,6°) (P>0,05). Не було статистичних відмінностей у показниках 

ефективності ліктя, оцінці інвалідності руки, плеча та кисті, часу госпіталізації, 

тривалості операції, інтраопераційної крововтрати або вартості лікування між 

відкритою та закритою групою (P>0,05). Що стосується ускладнень, то 

статистично значущих відмінностей у пошкодженнях ліктьового нерва, 

ригідності ліктя або місцевій подразливості в ділянці внутрішньої фіксації не 

було (P > 0,05). Був один випадок незрощення перелому дистального відділу 

плечової кістки у закритій групі та один випадок незрощення остеотомії 

ліктьової кістки у відкритій групі. У пацієнта не було інфекції. 
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Висновки. Відкриті переломи OTA/AO типу C, Gustilo I/II дистального 

відділу плечової кістки можуть дати задовільні клінічні результати, подібні до 

закритих переломів дистального відділу плечової кістки після відкритого 

ведення та внутрішньої фіксації. 

  

УДК 374.71 (477) 
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Реальністю сьогоднішнього дня є дистанційні освітні технології, вони 

впевнено завойовують собі місце не тільки в навчальному, а й у виховному, 

методичному та управлінському процесах підготовки фахівців різних напрямів. 

В основі такого навчання лежить удосконалення змісту інноваційних технологій 

за рахунок включення підходу предметних і інтелектуальних дій, що вимагають 

конкретного позаакадемічного супроводу для окремих етапів навчання. 

Позаакадемічна освіта медичних кадрів у процесі своєї діяльності може 

здійснити не тільки корекцію освітньої траєкторії у цій галузі, але і надати 

всіляку підтримку прагнення особистості медичного працівника до власного 

росту. Вона сприятиме формуванню емоційно-ціннісного ставлення до різних 

подій і явищ життя. При активному включенні до позаакадемічної освіти людина 

прагне до вдосконалення свого вибору, до самовизначення, до опанування різних 

освітніх послуг [2]. 
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У міру того, як учні підвищують свою компетентність, вони все більше 

тяжіють до методів позаакадемічного навчання. Те, яке місце займає 

позаакадемічне і академічне навчання в організації, залежить від рівня 

компетентності в рамках завдань, які виконуються. Розвитку позаакадемічної і 

академічної освіти сприяє масове використання в освітній сфері комунікацій 

Інтернет і його сервісів, виникнення віртуальних спільнот практики з різних 

питань, а також феномен поширення масового онлайн навчання. Незважаючи на 

те, що результати позаакадемічної освіти офіційно не визнаються багатьма 

організаціями і установами, можна сказати, що світова спільнота працює над 

усуненням цього недоліку, що в кінцевому підсумку сприятиме відкритості, 

доступності та якості освітнього процесу [1]. 

Таким чином, позаакадемічна освіта є одним із способів активізації 

саморозвитку, самоактуалізації і самовизначення. Її додатковий ефект полягає в 

міжіндивідуальному впливі, що базується на взаєморозумінні, міжособистісному 

відображенні, взаємному оцінюванні. В умовах освітнього процесу 

позаакадемічна освіта сприяє становленню особистості професійного 

самовизначення. Вона є особливою формою турботи суспільства про професійну 

потребу, підтримку і розвиток природних особливостей особистості. 

Позаакадемічна освіта супроводжується проведенням комплексу спеціальних 

заходів сприяння людині в професійному саморозподілі, виборі оптимального 

виду занять з урахуванням потреб і можливостей, відповідності соціально-

економічній ситуації на ринку праці. 
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Професійна підготовка медичного фахівця передбачає певний рівень 

знань, умінь, навичок з дисциплін, передбачених навчальним планом. Серед них 

особливе місце належить природничо-науковим дисциплінам, зокрема 

анатомії, фізіології та фармакології. Роль їх у професійному становленні фахівця 

багатогранна. Саме вони є основою як подальшого вивчення клінічних 

дисциплін, так і майбутньої практичної діяльності здобувачів освіти [1, с. 111]. 

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В 

зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під 

час вивчення багатьох дисциплін. Адже щоденно змінюється епідеміологічна, 

екологічна ситуація в світі, природа, погода. Інформація, подана в підручнику, 

перетворюється на застарілу ще під час видання підручника. Вивчення окремих 

дисциплін чи окремих тем з використанням інноваційних технологій, 

комп’ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої з мережі Internet, – один 

із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-виховального процесу [2, 

с. 65]. Метод навчання – система, це шлях, яким здійснюється рух досвіду 

суб’єкта навчання та його розвиток. Процес навчання вимагає від людини 

суттєвих розумових зусиль, що викликає необхідність полегшення процесів 

сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу. 
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Це досягається створенням у свідомості людини наочних образів, які здатні 

відтворювати основні, найбільш істотні риси реальних явищ і процесів [3, с. 55]. 

У процесі навчання образне мислення є домінуючим, а наочність – одним 

із найважливіших дидактичних принципів. Близько 90% інформації, що 

сприймається людиною, надходить через зоровий канал сприймання. 

З побаченого запам’ятовується 40%, з почутого – 20%, а з одночасно побаченого 

і почутого – 80% інформації. Якщо застосовуються аудіовізуальні засоби, то в 

пам’яті залишається 50% інформації, а час навчання скорочується на 20–40%. 

Цих прикладів достатньо для того, щоб у процесі навчання одночасно 

зі словесними методами використовувати наочні, які, спираючись на 

різноманітні засоби спостереження процесів, явищ, предметів і дій, впливають 

на зорові рецептори. У зв’язку з цим використання у навчанні засобів наочності 

є винятково важливим. Вони, крім того, що дають величезну інформацію щодо 

об’єкта вивчення, сприяють цілісному сприйманню цього об’єкта, збуджують 

емоції і викликають зацікавленість здобувачів освіти [4, с. 43].  

Питання викладання патоморфології та патофізіології як курсу займають 

особливе місце в системі підготовки медичних працівників. Патоморфологія 

виступає як доклінічна базова медико-біологічна дисципліна, так і клінічна, яка 

включає спеціальну патологію людини та вивчає структурні основи хвороби. 

Предметом дослідження патоморфології є вивчення морфологічного базису 

загальної патології, хвороб людини, їх етіології, патогенезу, морфогенезу, що 

закладує основи клінічного мислення для встановлення діагнозу. Це досить 

широка дисципліна, яка охоплює загальні та спеціальні питання патології 

людини з огляду на профіль спеціальності [1, с. 120].  

Підвищенню результативності навчального процесу у медичному коледжі 

сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем, впровадження 

спеціальних форм занять і семінарів з дисципліни. Головним елементом 

навчального процесу, підґрунтям для всіх новітніх організаційних форм 

навчання залишаються словесні методи навчання, такі як лекція, бесіда, 
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розповідь, інструктаж, а також використання мультимедійних засобів для 

демонстрації презентацій, відеофільмів. Сучасний розвиток техніки дозволив 

зробити великий крок, який дозволяє на всіх рівнях застосовувати наочність 

викладання. Наочність методів – ілюстрація, спостереження, демонстрація –  

значно сприяють кращому засвоєнню конкретної теми здобувачами освіти. При 

цьому, застосування інноваційних технологій, активних та інтерактивних 

методів навчання є необхідним, доцільним та обґрунтованим. Підготовка і 

проведення теоретичних, практичних занять, самостійної позааудиторної роботи 

здобувачів освіти передбачає використання традиційних та інноваційних джерел 

інформації. Серед традиційних - перевага надається спеціалізованій медичній 

літературі, періодичним виданням, семінарам. Широко використовуються 

інноваційні джерела інформації, такі як навчальне телебачення, публікації в 

інтернеті, електронні бібліотеки, web-сайти університетів, коледжів, 

мультимедійна бібліотека (відеотека), демонстрація учбових відеофільмів. Серед 

методів, які стимулюють інтерес до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, перевага надається навчальним диспутам, дискусіям, 

самостійній роботі з літературними джерелами, мережею internet [4, с. 57]. 

Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально- 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти потребують особливої ретельності. На 

занятті з дисципліни застосовуються методи усного контролю, письмового 

контролю та методи самоконтролю. Усний контроль передбачає індивідуальне 

опитування, фронтальне опитування, усні заліки. Методи письмового контролю 

– тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач та вірна постановка 

діагнозу. А методи самоконтролю – самостійний пошук помилок, уміння 

самостійно оцінювати свої знання, визначати пріоритетні напрями навчального 

процесу. Для підвищення результативності навчання широко застостовуємо 

тестові завдання. Завданням викладача медичного коледжу є не тільки засвоєння 

здобувачами освіти одержаних теоретичних знань і практичних навичок з 

окремих розділів клінічної медицини, а й формування у майбутніх спеціалістів 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

130 

відповідальності, здатності до саморозвитку і самовдосконалення в медико-

соціальному, духовно-етичному та професійному відношеннях [3, с. 88]. 

Отже, можна зробити висновок, що освітня інноваційна діяльність в 

медичному коледжі закладає основи інноваційної діяльності здобувачів освіти в 

майбутньому.  Саме викладач-новатор формує медичного працівника, розвинену 

особистість, що використовує набуті знання і вміє самостійно їх поповнювати, 

конкурентноспроможну в будь – якій сфері суспільного життя, відповідальну, 

здатну в ідеалі досягти найголовнішої мети  життя людини – щастя. 
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Що ж таке сьогодні «інноваційна освіта»? Це освіта, яка здатна до 

саморозвитку і яка створює умови для повноцінного розвитку всіх своїх 

учасників. Звідси головна теза: інноваційна освіта – освіта що розвиває і 

розвивається. Сучасні методи навчання – активні методи формування 

компетенцій, засновані на взаємодії здобувачів освіти та залученні їх у 

навчальний процес, а не тільки пасивне сприйняття матеріалу. Сучасна 

інфраструктура навчання, включає інформаційну, технологічну, організаційну 

та комунікативну складові, що дозволяють ефективно використовувати переваги 

дистанційних форм навчання.  

Інновація сьогодні є домінуючим фактором розвитку вищої школи. Це 

обумовлено тим, що здатність до сприйняття інновацій і вибір інноваційного 

розвитку дозволяє виживати і розвиватися вишу в умовах наростаючої динаміки 

соціальних змін. Сучасна система підготовки фахівця повинна формувати у 

нього потреби в самостійному безперервному оволодінні професійними 

знаннями, вміннями та навичками протягом усього його життя. Медичний 

навчальний заклад повинен гарантувати підготовку фахівця, який володіє 

необхідним рівнем компетенцій, здатного забезпечити клінічну ефективність 

технологій і стандартів надання медичної допомоги [1, с. 25]. 

Інноваційний підхід у підготовці кваліфікованих конкурентоспроможних 

фахівців є стратегічним напрямком діяльності професійної освіти. Система 

медичної освіти є однією з найбільш консервативних галузей людської 

діяльності, разом з тим вона повинна відображати, підтримувати і забезпечувати 

якісні знання згідно сучасних вимог [2, с. 96]. 

Для здійснення поставленої задачі застосовуються такі інноваційні 

підходи: професійно орієнтовані технології навчання – це такі технології, що 

забезпечують формування у здобувача освіти значущих для їх майбутньої 

професійної діяльності якостей особистості, а також знань, навичок, умінь, що 

забезпечують виконання функціональних обов’язків. Правильно сформульовані 

викладачем етапи діагностичного пошуку відкривають потрібну інформацію, 
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рішення навчальних клінічних задач із дисципліни в ході проведення практичних 

занять дозволяє обговорити всі варіанти діагностичного пошуку, які 

запропоновано здобувачам освіти, показати правильні і помилкові напрямки, 

розвивати абстрактне і клінічне мислення; застосування в процесі навчання 

послідовних етапів отримання теоретичних знань та закріплення практичних 

умінь формує професійні та загальнокультурні компетенції фахівця-медика, 

дозволяє позначити пріоритет індивідуального підходу в навчанні; застосування 

освіти студентів, де вчиняється передача і відтворення не тільки знань і набутого 

досвіду, а й найголовніше – практичних умінь і навичок. Клінічне мислення 

базується на знанні, якими здобувачі освіти оволодівають при вивченні 

різноманітних наукових дисциплін, долучаючи до процесу уяву, пам’ять, 

фантазію, інтуїцію, вміння і майстерність. Це не тільки вирішення складних 

логічних задач, а й здатність до спостережливості, встановленню психологічного 

контакту, довірливих відносин з хворим. Розвинена інтуїція у здобувачів освіти 

«відтворює уяву», що дозволяє представити патологічний процес в його 

цілісності; значне місце в активізації пізнавальної активності і, особливо, у 

розвитку клінічного мислення відводиться інтерактивним формам навчання, 

таким як «кейс-метод», рольові ігри та інші, які підвищують мотивацію 

здобувача освіти до практичного оволодіння професійної діяльності. У ролі 

інноваційної освітньої технології в аудиторії використовується, та успішно 

зарекомендував себе «кейс-метод» при проведенні практичних занять, 

присвячених диференціальному діагнозу різних захворювань; використання 

інформаційного підходу з використанням мультимедіа (анімація, відео, звук) 

сприяє кращому розумінню, осмисленню і запам’ятовуванню інформації як 

лекційних, так і практичних тем. До психологічних переваг мультимедіа 

відносять емоційний заряд, що отримують здобувачі освіти в умовах 

одночасного впливу на них аудиальної і візуальної інформації, що сприяє 

розвитку мислення і творчості здобувача освіти; великий інтерес у всьому світі 

на даний час проявляється до технологій дистанційної освіти, що особливо 
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важливо у вищій і безперервній освіті. Сприяють впровадженню цього методу 

навчання розвиток телекомунікацій та Інтернету. Це надає здобувачам освіти 

можливість навчатися в індивідуальному режимі, без особистої участі викладача. 

Тому велике значення в поліпшенні якості підготовки фахівців має забезпечення 

освітнього процесу електронними ресурсами (електронними бібліотеками, 

засобами телекомунікацій та мережею Інтернет) [3, с. 112]. 

Викладання дисципліни «Внутрішня медицина» неможливе без 

застосування наочності в силу гнучкості змісту поняття «інформація»: одну й ту 

ж інформацію можна представити у вигляді безлічі фотографій, графіків, схем. 

Наприклад, блок-схеми (вони наочно демонструють структуру невеликого 

алгоритму і процес його виконання), таблиці. Крім того застосовується 

конкретна наочність (наочність живого споглядання): безпосередня (за 

допомогою зору, слуху та дотику) – демонстрація викладачем хворих, а 

також фізикальних методів їх дослідження, так і опосередкована (за 

допомогою приладів). Велике значення має метод практичних дій – самостійне 

спілкування здобувачів освіти з хворими: проведення розпиту, загального 

огляду, формулюванням діагностичних припущень. Крім того, здобувачам 

освіти надається можливість аналізувати результати лабораторного та 

інструментального досліджень конкретного хворого для визначення клінічного 

діагнозу [1, с. 124]. 

Отже, суть практичних дій у тому, що шляхом їх виконання здобувач 

освіти отримує інформацію, яку аналізує, робить висновок і приходить до тих 

знань, які необхідно засвоїти. Особливість методу в тому, що діяльність з 

одержання знань накладається в часі на діяльність з їх застосування, що дає 

винятково важливий педагогічний ефект.  

Використання наочності в навчальному процесі потребує дотримання 

деяких умов: наочність, що застосовується, повинна відповідати рівню 

здобувачів освіти; наочність повинна використовуватись у міру, демонструвати 

її необхідно поступово, лише у певний момент практичного заняття або лекції; 
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спостереження повинно бути організовано таким чином, щоб усі здобувачі 

освіти добре бачили предмет демонстрації; під час показу ілюстрацій необхідно 

виділяти головне; необхідно ретельно готувати пояснення явищам, що 

демонструються; наочність, що демонструється завжди повинна бути узгоджена 

зі змістом матеріалу; залучати самих здобувачів освіти до знаходження бажаної 

інформації [3, с. 265]. 

Безсумнівним досягненням останніх років стало посилення методології 

наочності викладання. Сучасні освітні системи та нові інформаційні технології 

сприяють вирішенню завдань, що стоять перед вищою школою – 

готувати висококваліфікованих фахівців, здатних до відповідальної і 

ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів. 

Разом із тим, застосовуючи сучасні технології навчання, необхідно зберігати 

традиційні форми навчання, у тому числі і в наочності представлення об’єктів 

або явищ в здоровому або хворому організмі, як однієї з 

складових освітнього процесу. За висловом Конфуція, «хто опановує нове, 

плекаючи старе, той може бути вчителем». Таким чином, розглянуті технології 

наочності навчального процесу є важливою умовою оптимізації навчання з 

використанням нових інформаційних технологій в медичному закладі освіти, 

одним з найактуальніших методологічних підходів сучасної дидактики. Для 

підвищення ефективності наочності навчання необхідно проводити облік всіх 

складових пізнавального процесу – суб’єкта пізнання, особистості педагога та 

психолого-педагогічної взаємодії [1, с. 67].  

Застосування засобів наочності вимагає великої науково-педагогічної 

підготовки викладача, знання психології здобувача освіти, знання процесу 

оволодіння знанням. Впровадження нових методів наочності сприяє не тільки 

покращанню організації навчального процесу, але й більш якісній підготовці 

студентів-медиків для подальшої праці в практичній охороні здоров’я.  Інновації 

забезпечують процес якісних змін системи, передумовою, умовою і змістом яких 
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виступають нововведення, що забезпечують її оптимальний і стабільний 

розвиток. 
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м. Запоріжжя 

Метою нашого дослідження стало формування у студентів відповідального 

ставлення до раціонального харчування, тому провівши детальний аналіз [1-7], 

зазначаємо що, раціональне харчування – повноцінне в кількісному та 

збалансоване в якісному відношенні харчування, що забезпечує нормальний ріст, 

фізичний та психофізіологічний розвиток організму, його високу працездатність, 
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активне довголіття та стійкість до несприятливих природних, техногенних, 

соціальних чинників навколишнього середовища. Неправильне харчування 

впливає на розвиток організму, знижує його захисні сили, може бути причиною 

багатьох захворювань [6]. Узагальнюючи свої уявлення про роль харчування, 

вчені [1] зробили висновок, що їжа уособлює собою життєвий процес в усьому 

його об'ємі – від найелементарніших фізіологічних властивостей організму, аж 

до найвищих проявів людської натури. За результатами анкетування 

респондентів нашого дослідження можна зробити такі висновки: більшість 

студентів групи МС 19-1 відділення «Сестринська справа», харчуються не 

збалансовано, а саме за нашими підрахунками згідно анкетування виявлено, що 

64% студентів мають низьку калорійну цінність їжі,  31% мають високу,  5% 

мають нормальну калорійну збалансованість їжі. На основі вивчення медичної 

літератури [2, 3, 5] рекомендуємо складати меню на один день, яке включає в 

себе: загальну кількість кілокалорій 2 344, білків 80,2 г, жирів 87,0 г, вуглеводів  

321,1 г. Зазначені показники і розширене меню з врахуванням розрахованих 

кілокалорій представлено у вигляді роздаткового матеріалу – брошур для 

здобувачів освіти відділення «Сестринська справа» для формування у студентів 

відповідального ставлення до раціонального харчування.  
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Метою реформування сфери фахової освіти в Україні є підвищення якості 

освіти. При цьому, забезпечувати якість освіти мають насамперед самі ж заклади 

освіти, що передбачає розбудову системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти [2, с. 1]. Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність 

необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, 

наукових, навчально-методичних тощо); правильну організацію освітнього 

процесу, яка адекватно реагує на виклики сьогодення; контроль освітньої 

діяльності у коледжі та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання [6, 

с. 5]. Внутрішня система забезпечення якості освіти включає: визначення та 

оприлюднення принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої 

освіти, що інтегровані до загальної системи управління коледжем, узгоджені з 

https://mzz.com.ua/zakoni-racionalnogo-kharchuvannya.html
https://27lik.city.kharkov.ua/yak-rozpiznaty-vesnyanyj-avitaminoz-pr/
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його стратегією і передбачають залучення всіх зацікавлених сторін (студент, 

викладач, база практики, роботодавець); здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування 

досягнення встановлених для них цілей; оприлюднення та послідовного 

дотримання нормативних документів закладу освіти, що регулюють усі стадії 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, 

організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, 

відрахування, атестація тощо); забезпечення надійності, прозорості та 

об’єктивності оцінювання; дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних працівників, безперервного професійного розвитку персоналу; 

забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а 

також адекватних та доступних освітніх ресурсів; забезпечення публічної, 

зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про 

діяльність закладу; забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладу та здобувачами фахової передвищої освіти; залучення 

здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних 

партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; забезпечення 

дотримання студенторієнтованого навчання в освітньому процесі [1]. 

 Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти у коледжі базується 

на таких принципах: урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із 

забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, 

викладачів та допоміжного персоналу; компетентнісного підходу до формування 

мети, змісту та результатів навчання; упровадження продуктивного навчання, що 

ґрунтується на поєднанні навчальної та науково-дослідної діяльності, 

самостійної роботи студентів; практичної спрямованості освітнього процесу; 

активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення 

якості освіти. 

Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: здійснення моніторингу та періодичного перегляду 
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освітніх програм; щорічне оцінювання здобувачів  вищої освіти, педагогічних 

працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

на інформаційних ресурсах; забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів; забезпечення 

наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 

забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності  

працівників коледжу і здобувачів вищої освіти [5]. 

Освітня програма спеціальності має відповідати вимогам Стандарту 

фахової передвищої освіти, які для кожної спеціальності розробляє і затверджує 

Міністерство освіти і науки України за погодженням із Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти. Проте наразі Стандарт фахової передвищої 

освіти України освітньо-професійного ступеню Фаховий молодший бакалавр  

галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство та 

226 Фармація, промислова фармація розроблений робочою групою і знаходиться 

в статусі Проект. 

В коледжі щорічно проводиться моніторинг та перегляд робочих 

навчальних програм по кожному предмету. Навчальні програми дисциплін 

розробляють викладачі відповідних циклових комісій згідно з вимогами освітніх 

програм підготовки фахівців. При удосконаленні робочих навчальних програм 

викладачі внутрішньої медицини визначають та відображають загальні  та фахові 

компетентності, які є необхідними для визнання професійної компетенції, 

кінцевих результатів навчання, формулюють критерії оцінювання та методи 

оцінювання з врахуванням структурно-логічної схеми підготовки молодшого 

спеціаліста, визначають підходи до викладання та навчання. Відмічаємо  

тенденцію до зменшення кількості відведених годин на практичні та лекційні 

заняття на користь самостійних занять, що вважаємо менш ефективним у зв’язку 

з деякою пасивністю студентів. 
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Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності  передбачає  

контроль навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності (щорічні 

оновлення викладачами та перевірка методичних розробок лекційних, 

практичних, самостійних занять адміністрацією, методистом коледжу); 

матеріально-технічного забезпечення кабінетів; якості проведення навчальних 

занять (відвідування занять адміністрацією коледжу, взаємовідвідування 

викладачами); якості знань студентів (контрольні зрізи знань, етапна атестація, 

заліки, іспити тощо).  Коледж регулярно контролює показники, пов’язані з 

внутрішнім забезпеченням якості вищої освіти, використовуючи системи 

рейтингової  оцінки студентів. 

Вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

неможливе без забезпечення інформаційними системами для ефективного 

управління освітнім процесом. Великі можливості в цьому плані дає програма 

IClоud , де викладаються навчальні матеріали, завдання, тести для підготовки до 

кожного заняття, можна переглянути відомості про академічну групу, рейтинг 

студентів, розклад груп, результати тестувань. 

Для моніторингу рівня знань студентів з розробляється методичне 

забезпечення проведення поточного, підсумкового контролю: складаються 

засоби діагностики, тестові  комплекси та комплексні контрольні роботи, які 

забезпечать успішну аудиторну та позааудиторну роботу студентів і можливість 

самоконтролю студентами отриманих ними знань і вмінь [4].  

Забезпечення якості освіти неможливе без високого професійно-

кваліфікаційного рівня викладацького складу, для підвищення та оцінювання 

цього фактору проводяться відкриті заняття (з подальшою їх критикою 

педагогічними працівниками та членами адміністрації), взаємовідвідування 

занять членами циклової комісії, директорські контрольні роботи, оцінювання 

обсягу та якості розробленого педагогічним працівником навчально-

методичного забезпечення дисципліни, аналізується  виконання посадових 

обов’язків та індивідуальних планів роботи, проводиться контроль за щорічним 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

141 

підвищенням кваліфікації викладачів методистом коледжу, атестації 

працівників. Підвищення кваліфікації викладачів внутрішньої медицини 

здійснюється на  курсах підвищення кваліфікації, стажування; семінарах, 

практикумах, тренінгах, конференціях, вебінарах, «круглих столах». Для 

вдосконалення фахової майстерності викладацький склад бере участь в 

засіданнях методичних об’єднань викладачів закладів освіти області, 

наставницькій роботі з молодими викладачами; підвищує рівень володіння 

інформаційними технологіями. 

Для забезпечення ефективної організації й оптимізації освітнього процесу 

з внутрішньої медицини створені навчально-методичні комплекси. У кабінетах є 

необхідні технічні засоби навчання: відеокомплекси, сучасні технічні засоби 

навчання на основі комп’ютерної техніки, наочні посібники, навчальні моделі, 

прилади, пристрої та інше. Освітній процес забезпечено навчальною, 

методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях 

завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам коледжу. 

Для  ефективного управління освітнім процесом у коледжі успішно 

функціонує інформаційна система «Деканат», LCloud, які  забезпечують 

публічність інформації. Електронні освітні ресурси дозволяють забезпечити 

здобувачів освіти необхідною інформацією, підвищують рівень та якість освітніх 

послуг, є засобом створення умов для розвитку креативних здібностей студента, 

підвищення компетентності викладача, індивідуалізації процесу навчання. 

Викладачі внутрішньої медицини активно застосовують мультимедійні 

технології, користуються можливостями Національної освітньої платформи 

«Всеосвіта», освітнього проекту «На урок», додатків Google. 

Забезпечення академічної доброчесності в коледжі здійснюється на основі 

«Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Ковельського фахового медичного коледжу» шляхом контролю зі сторони 

викладачів за правильним оформленням посилання на  джерела інформації у всіх 

видах робіт студентів (повідомлень, презентацій, рефератів, виступів на 
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конференціях, студентських публікацій), акцентування уваги на необхідності 

самостійної роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного 

використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату. Підготовлені до 

друку роботи викладачів внутрішньої медицини розглядаються на засіданнях 

циклової комісії [3].  

З метою самооцінки ефективності діяльності щодо забезпечення якості 

освіти викладачі-куратори груп досліджують працевлаштування  випускників, 

задоволеність працедавців кваліфікацією випускників. По закінченні 

навчального року адміністрація коледжу проводить оцінювання ефективності 

діяльності (реалізації визначених планів і встановлених завдань, виконання 

навчальної, дослідницької, адміністративно-господарської і управлінської 

функцій) та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері освіти, вимоги ринку праці 

тощо). Вважаю, що для якісної самооцінки діяльності необхідно враховувати 

дані анонімних анкетувань викладачів, студентів щодо основних питань 

оцінювання якості освіти, адже метою самооцінювання є не стільки фіксація 

досягнутих результатів, скільки виявлення недоліків та проблем і пошук шляхів 

їхнього вирішення. 

Необхідно створити інформаційну систему моніторингу якості коледжу, 

яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, 

характеризуючи досягнення студентів та показники їхньої успішності; 

результати працевлаштування; якісний склад та ефективність роботи викладачів; 

якісні та кількісні характеристики контингенту студентів; наявні навчальні та 

матеріальні ресурси; ключові показники діяльності структурних підрозділів. 
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КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії 

Шкарлетової» Харківської обласної ради 

м. Куп’янськ 

  

На сучасному етапі фахової передвищої медичної освіти збільшується 

об’єм і складність програм, змінюються освітні технології. Інтегральною 

компетентністю випускника медичного коледжу є здатність вирішувати типові 

спеціалізовані завдання в медичній галузі або у процесі навчання, що вимагає 

застосування положень і методів відповідної науки та може характеризуватися 

https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/f1e9302d3cf89ef2_0.pdf.
https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/f1e9302d3cf89ef2_0.pdf.
https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/f1e9302d3cf89ef2_0.pdf.
https://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files12/f1e9302d3cf89ef2_0.pdf.
http://www.kmk-kovel.in.ua/
http://www.kmk-kovel.in.ua/
https://osvita.ua/school/reform/78076/
https://ezavdnz.mcfr.ua/book?Bid=38817
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певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях. Тому важливо 

застосовувати такі форми і методи, які б забезпечили високу пізнавальну 

активність студентів і дали можливість для отримання бажаних результатів 

навчання. 

Інтерактивні методи навчання спонукають студентів до активної розумової 

і практичної діяльності в процесі оволодіння навчальним матеріалом. Перевагою 

цих методів для клінічних дисциплін є те, що навчальний процес організовується 

на основі взаємодії, діалогу, в ході якого студенти навчаються критично 

мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, 

брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими людьми. Застосування 

інтерактивних методів навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

що є дуже важливим при викладанні клінічних дисциплін.  

Серед методів інтерактивного навчання, які слід застосовувати при 

викладанні клінічних дисциплін є такі: «Проведення тренінгових занять», 

«Ділова гра», «Метод проблемних ситуацій», «Метод створення ситуації 

новизни», «Метод створення ситуації успіху», «Метод опори на життєвий 

досвід», «ПОПС-формула», «Метод проєктів», «Кейс-метод», «Скрайбінг-

технології». 

Впровадження інтерактивних методів навчання при викладанні клінічних 

дисциплін у медичному коледжі підвищує інтерес до предмету, створює 

позитивне ставлення до вивчення професійних дисциплін, стимулює самостійну 

пізнавальну діяльність студентів, дає можливість більш цілеспрямовано 

виконувати індивідуальний підхід до навчання. Впровадження даних методів дає  

можливість досягнути високого рівня взаєморозуміння, взаємоспілкування зі 

студентами. При цьому, одночасно, розвиває здібності працювати в команді і 

відповідати за свої дії. Цікавим інтерактивними методами на заняттях з 

клінічних дисциплін також є метод «Навмисна помилка, або «Допоможи мені». 
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Він передбачає використання викладачем навмисно зроблених помилок з метою 

привернути увагу студентів, стимулює бажання вчитися. Диспути, дискусії, 

круглі столи, вебінари, онлайн-обговорення, педагогічні, методичні, студентські 

форуми, вимога часу, це невід’ємний компонент для сучасної фахової 

передвищої медичної освіти.  

Разом з удосконаленням аналітичних навичок такі методи стимулюють 

розвиток проникливості, вони є формою перевірки знань, розвивають здатність 

відокремлювати важливе від тривіального, виховують почуття відповідальності 

в процесі навчання. Слід зазначити, що за допомогою методів інтерактивного 

навчання до роботи залучаються всі студенти групи, є змога працювати зі 

слабовстигаючими студентами, оскільки в них значно гірше розвинуті навички 

виділяти основне, самостійно мислити, планувати свої дії. Інтерактивні методи 

навчання забезпечують високий рівень навчання, який напряму залежить від 

методичного забезпечення.  

Слід зазначити, що такі методи сприяють успішному формуванню умінь і 

навичок студентів, дають чітку мотивацію і мету заняття, наближають його до 

клінічних умов.  

Інтерактивні методи навчання при викладанні клінічних дисциплін 

передбачають встановлення взаємин співробітництва у навчальному процесі, 

розуміння викладачем особистості студента, індивідуальних рис і можливостей, 

повагу. Успіх навчання залежить від відносин між викладачем і студентом, які 

повинні будуватися на основі співробітництва і ділового партнерства.  

Таким чином, застосування інтерактивних технологій навчання сприяє 

дані методи є більш ефективними для засвоєння навчального матеріалу, 

спонукають студентів до творчої роботи та формують особисту позицію щодо 

сприйняття змісту навчання. При цьому, студенти є активними учасниками 

навчального процесу. 
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                                                       Освіта - це сукня для участі в партії життя… 

                                                                                                     Мігель Рохас Санчес 

Два роки тому з відомих причин, пов’язаних із пандемією інфекції ковід – 

19, освітяни України вимушені були перейти на дистанційну форму навчання. 

Дистанційна освіта – це форма навчання, що складається з педагогічних та 

інформаційних технологій дистанційного навчання [2].  

З початку проведення онлайн-занять ми, викладачі, чітко усвідомили 

необхідність пошуку і розробки інноваційних педагогічних технологій, і це 

стосується не тільки форм і методів навчання, але й методики контролю за рівнем 

сформованості фахової компетентності. Дистанційна освіта потребує розробки 
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особливих форм і методів контролю та оцінки якості набуття фахових 

компетенцій. Оцінювання в умовах дистанційної освіти повинно бути 

релевантним, надійним, прозорим та об’єктивним [1]. 

Одна із проблем,  з якою ми зіткнулися при онлайн-навчанні, – це 

неможливість бути впевненими, що оцінку ми виставляємо саме тому студенту і 

саме за його знання та напрацювання. Також ми не можемо контролювати, якими 

джерелами інформації при цьому користувався студент, та, головне, чи зрозумів 

і засвоїв він наданий матеріал. Особливого значення ця проблема набуває в 

умовах низької вмотивованості здобувачів освіти, яку часто ми спостерігаємо 

при навчанні у дистанційному форматі. Тому при проведенні онлайн-занять з 

дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині» та «Медсестринство в 

інфектології» ми шукали такі форми і методи контролю, які давали б 

максимально об’єктивний результат, були б цікавими та індивідуальними для 

студентів,  контролювали рівень набуття знань та вмінь, розвивали критичне 

мислення, сприяли підвищенню рівня мотивації, заохочували  студентів до 

самооцінки та самовдосконалення. Нашою метою стало з’ясування того, що він 

засвоїв і як це може втілити у своїй професійній діяльності. 

Враховуючи, що після завершення курсу навчання майбутніх медиків 

очікує інтегрований ліцензійний іспит «Крок-М», успішне складання якого дає 

право на отримання диплому про фахову освіту, одним із поширених 

інструментів контролю та самоконтролю ми обрали тестування. 

Лекційні заняття онлайн ми проводили на платформі ZOOM у форматі 

відеоконференції. Всі студенти повинні були мати РЗДО (робочий зошит з 

друкованою основою) з дисципліни. В зошит ми включили тематичний план 

занять, тематичні опорні конспекти, питання для їх колективного обговорення 

(брейнстормінгу), посилання на літературу, джерела інформації та домашні, 

творчі завдання. На кожній лекції після актуалізації теми заняття ми проводили 

експрес тестування в рамках міждисциплінарної інтеграції для оцінки рівня 

сформованості базових умов навчання. У ZOOMі на демонстраційній дошці 
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протягом 30 секунд ми виставляли тести, а студенти із номерів обраних варіантів 

відповідей повинні були сформувати  цифровий код. По команді викладача 

кожен свою відповідь надсилав у чат, і після цього на екрані з’являлася 

правильна цифрова послідовність і правильні відповіді. Такий контроль більше 

виступав у формі самоконтролю, але давав нам змогу зрозуміти, у якій мірі під 

час лекції потрібно буде ліквідувати прогалини у базових знаннях студентів. 

Інколи, протягом лекції, якщо дозволяв час, ми проводили коротке тестування з 

питань певного тематичного розділу. Його метою було з’ясування, як студенти 

працюють під час заняття і як вони засвоюють навчальний матеріал. Щоб 

оцінити кінцевий рівень сформованості компетенцій, після лекційного заняття 

проводили тестування, але вже у форматі  Google Forms при  відкритому  доступі 

до  правильних  відповідей.  

На практичних онлайн – заняттях, в якості контролю, ми також широко 

використовували тестування, але працювали виключно у Google Forms. З 

урахуванням дедлайну студенти виконували тестові завдання, а потім в режимі 

відео-конференції ми демонстрували таблицю результатів і разом розбирали як 

загальні, так і індивідуальні помилки. Тести, як обов’язковий компонент 

контролю, ми включили до всіх модульних та підсумкових контролів (екзаменів, 

диференційованих заліків). Перевагами роботи з тестами у Google Forms стало 

те, що, створивши єдину базу тестів з дисципліни, можна з неї досить швидко 

робити різні блоки тестових завдань (тематичні, модульні, підсумкові), а за 

допомогою певних опцій можна для кожного студента створити персональний 

варіант завдань і обмежити час тестування. Можливість відкривати доступ до 

правильних відповідей дає змогу використовувати тести не тільки як засіб 

контролю, й засіб самоконтролю, під час підготовки до іспиту «Крок-М». 

Під час практичних онлайн-занять, крім тестування, ми випробували й інші 

форми контролю з урахуванням медіаграмотності студентів та технічних 

можливостей для роботи на відстані. 
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Заздалегідь перед кожним практичним заняттям студенти отримували 

електронну інструкцію для виконання домашнього завдання та необхідне 

навчально-методичне забезпечення. Для цього у чат групи в один із 

месседжерів (Viber чи Telegram) ми надавали посилання на власні хмарні 

сховища у Google Диск чи веб-сайт. В рамках визначеного часу до початку 

наступного заняття студенти повинні були надіслати виконані домашні завдання 

на наші електронні адреси. Зазвичай ми пропонували виконати такі форми 

домашніх завдань: доопрацювати опорні конспекти у РЗДО, заповнити таблиці, 

зробити графологічні схеми, дати відповіді на питання до «німих» презентацій, 

переглянути навчальні відео та відповісти на питання до них, у щоденнику  для 

практичних занять відтворити етапи медсестринського процесу (оцінити стан 

пацієнта, визначити його проблеми, скласти план сестринських втручань тощо), 

розв`язати проблемну ситуацію, зробити відеозвіт про відпрацювання 

практичних навичок. В якості виконання індивідуальних робіт ми 

рекомендували студентам підготовку невеликих доповідей та рефератів з 

актуальних питань медицини (статистична інформація, особливості перебігу 

хвороби в сучасних умовах, клінічні протоколи діагностики та лікування тощо). 

Для поєднання творчих здібностей з навчально-пізнавальною діяльністю ми 

радили студентам виконувати домашні завдання у нетрадиційних формах: 

написання синквейнів, віршів, загадок, казок професійної тематики, 

розв’язування ребусів та кросвордів, створення інтелект-мап або візуальних 

образів хвороби, термінологічних глосаріїв в образах. 

Під час практичних онлайн-занять ми широко застосовували і різні 

інтерактивні форми навчання та поєднували їх із індивідуальними роботами. 

Наприклад, у режимі відеоконференції студент демонстрував свою тематичну 

презентацію, а після цього всі учасники активно задавали питання і 

обговорювали тему; загадували-відгадували загадки, читали казки, розбирали 

синквейни, візуальні образи захворювань, ребуси тощо. Ми намагалися створити 

такі умови, щоб студенти, граючись, навчались, а заняття проходили весело та 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

150 

цікаво, і кожен мав би змогу презентувати себе, висловлювати і відстоювати свої 

думки та позиції в ході дискусії. Звертаємо увагу на важливий момент такої 

активної співпраці: протягом всієї відеоконференції повинен бути в усіх не 

тільки аудіо-, але й відеозв’язок і не повинно бути сторонніх перешкод.    

Дворічний досвід нашої роботи показав, що й на онлайн-практиках 

достатньо ефективним залишається кейс-метод при вирішенні клінічних завдань. 

Для активізації та заохочення студентів при таких інтерактивних методах 

навчання ми розробили електронні «сертифікати творчості та активності», які ми 

враховували при виставленні загальної оцінки з дисципліни.  

Під час онлайн-навчання певні проблеми виникли у нас при контролі за 

сформованістю професійних вмінь та навичок. Обмеженість доступу до 

оснащення, необхідного для відпрацювання навичок, неможливість працювати 

безпосередньо з пацієнтом, відсутність доступу до високотехнологічних 

тренажерів-симуляторів, що широко використовуються у світовій медичній 

освіті, значно знизили рівень сформованості таких компетенцій. Щоб вирішити 

цю проблему, ми розробили для студентів, крім паперових, ще й відеоалгоритми. 

Після їх відпрацювання в домашніх умовах студенти надавали нам відеозвіти про 

їх виконання. На жаль, навички, що потребують спеціального оснащення, якісно 

відпрацювати вдома було неможливо. Контролювати об’єктивно рівень 

сформованості професійних навичок в умовах онлайн-навчання виявилося дуже 

складно як технічно, так і в умовах обмеження часу. Тому в якості контролю ми 

пропонували студентам створення графологічної схеми виконання навички та 

складання правильного фоторяду послідовності дій. На наш погляд, вирішити цю 

проблему міг би перехід на одну із моделей змішаного навчання, наприклад, 

ротаційну. 

Шукаючи оптимальні форми контролю при онлайн-навчанні, ми в 

осінньому семестрі 2021 року випробували наступну: створення модульного 

портфоліо студента з клінічної дисципліни. Ця форма особистої презентації, що 

виникла у бізнесі, сьогодні набуває все більшого поширення і в освіті: як серед 
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викладачів, так і серед студентів. Світова практика вже довела, що створення 

власного портфоліо підвищує мотивацію до навчання, сприяє 

здійсненню самооцінки, самовдосконаленню і професійному розвитку. А для 

викладачів – це можливість неупереджено оцінити і визнати роботу здобувача 

освіти. Для навчання клінічним дисциплінам ми обрали одну із найбільш 

популярних на сьогодні електронну форму портфоліо. На початок вивчення 

дисципліни ми надали студентам повну інформацію про портфоліо: мету 

створення та його наповнення. Нами було запропоновано заповнити портфель 

наступними папками: резюме або інформація про себе (фото, прізвище, ім’я, 

спеціальність, контакти, цілі та очікування від вивчення дисципліни та кінцевий 

результат); папки для виконаних робіт та досягнень відповідно до форм 

контролю. На завершальному етапі вивчення дисципліни студент презентував 

своє портфоліо і отримував бали за його наповнення. Ми використали таку 

систему оцінювання: папка виконаних робіт (РЗДО, відеозвіти, завдання поза 

аудиторної роботи тощо) – 0-30 балів; папка індивідуальних та творчих робіт 

(презентації, інтелект-мапи, синквейни тощо) – 0-30 балів; папка інформальної 

освіти (участь у вебінарах, конференціях, дистанційних курсах тощо) – 0-

20 балів і папка досягнень (сертифікати, грамоти, подяки тощо) 

– варіабельно.  За умовами нашого випробування, якщо студент набирає 80 балів 

і більше, його загальна оцінка з дисципліни буде збільшена на один бал. На жаль, 

не всі студенти серйозно підійшли до питання важливості самоосвіти, створення 

власних портфоліо, не всі сумлінно виконували творчі завдання. Але все ж певна 

кількість студентів виконала наші вимоги. І хоч система заохочення при 

оцінюванні портфоліо потребує певних доопрацювань, ми вважаємо що така 

форма роботи з майбутніми медиками має право на існування. Вона допомагає 

не тільки створити певний рейтинг, але й дозволяє кожному здобувачу освіти 

через самоаналіз своїх досягнень створити власну траєкторію для навчально-

пізнавальної діяльності. Ми сподіваємось, що найближчим часом студенти 

усвідомлять значення створення портфоліо для власної самооцінки та розвитку і 
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від модульних портфоліо перейдуть до створення єдиного портфоліо студента 

коледжу, яке допоможе їм визначити стратегію професійного розвитку. 

Таким чином, при дистанційній формі навчання хоча і виникають певні 

виклики під час контролю за сформованістю професійних знань та вмінь, але ж 

кожен викладач може створити свої власні системи та форми контролю, щоб 

забезпечити якість фахової передвищої освіти. 
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Пріоритет гуманістичних цінностей і увага до психолого-педагогічних 

умов, необхідні для розвитку кращих властивостей особистості майбутніх 

медичних лаборантів і фармацевтів, потребують пошуку нових методів 
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навчальної та виховної роботи. У сучасному світі велике значення має 

професійна підготовка майбутніх спеціалістів, здатність до творчого мислення, 

самоаналізу, самовдосконалення. Лекція яка дає можливість об’єднати керуючу 

роль викладача з високою активністю слухачів на основі використання сучасних 

інноваційних (інтерактивних, мультимедійних, інформаційних) технологій, дає 

можливість опрацювання великого масиву інформації, налагодження 

оперативного зворотного зв’язку зі слухачами, інтенсифікації педагогічної праці, 

мобілізації мислення, знань та умінь слухача та, як підсумок, досягнення високих 

результатів навчальної діяльності [1]. У ході проведення лекцій викладачами 

коледжу були використані педагогічні інновації та накопичений значний 

педагогічний досвід. 

Під час підготовки навчально-методичних матеріалів лекційних занять з 

навчальних дисциплін «Клінічні лабораторні дослідження», «Клінічна 

патологія», «Домедична допомога» використовувались такі форми, як 

проблемна лекція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-

візуалізація, лекція-консиліум, бінарна лекція. Надання навчальної інформації 

такого формату сприяє розвитку у студентів когнітивних здібностей, клінічного 

та деонтологічного мислення, рефлексії та саморефлексії і формує мотивацію до 

подальшої творчої професійної діяльності, ведення здорового способу життя. У 

подальшій практичній діяльності студенти можуть використовувати отримані 

знання та вміння при проведенні морально-просвітницької роботи серед різних 

груп населення (наприклад, підлітки, схильні до нерозбірливих 

сексуальних зв’язків або вживання психоактивних речовин), а також власної 

безпеки лаборантів під час роботи з інфікованим біологічним матеріалом (кров, 

мокротиння, ліквор). Наводимо основні характеристики використовуваних у 

педагогічному процесі форм лекцій. 

Під час проблемної лекції педагог створює та актуалізує ситуацію для 

дискусії. Лектор за допомогою слухачів представляє новий матеріал у вигляді 

проблемної задачі, а роздуми є пошуком засобів її вирішення. Разом зі 
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студентами крок за кроком лектор веде логічні міркування до шуканої мети як 

до своєрідного відкриття, і процес пізнання наближається до пошукової, 

дослідницької діяльності. У міру залучення аудиторії до вирішення поставленого 

завдання підвищується рівень проблемності: студенти починають розуміти і 

пояснювати, в чому полягають суперечності і як їх подолати, що свідчить про 

формування сталого зворотного зв’язку, відсутність якого - основний недолік 

інформаційної лекції-монологу. У зв’язку з цим проблемні лекції більшою мірою 

відповідають вимогам діалогового (інтерактивного) навчання [2]. Проблемна 

лекція складається з декількох частин. 1-а  частина – проблемна. Викладач 

доносить до студентів проблему лекції. 2-а частина – інформаційна. Надання 

інформації з даної теми, яка вже існує і яку студенти повинні опрацювати. 3-а 

частина – аналіз та синтез. Це детальне обговорення окремих питань. Студенти 

висловлюють свої думки, обговорюють їх між собою. 4-а частина підсумкова. 

Викладач проводить підсумки проведеної лекції, оцінює роботу студентів. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками виконує мотиваційну, 

діагностичну та контролюючу функції в навчанні. Не приховуючи свого задуму, 

викладач просить студентів фіксувати помічені помилки (діагностичні, 

лікувальні, психологічні, етичні тощо). Наприкінці лекції є спеціально 

відведений  час для спільного обговорення лекційного матеріалу. Використання 

такої форми в курсі викладання питань первинної профілактики інфекцій, що 

передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, надання допомоги 

при опіках і відмороженнях, нещасних випадках як правило, підвищує увагу 

студентів і дозволяє оцінити ступінь розуміння навчального матеріалу.  

Візуалізована лекція являє собою систематизовану, методично оброблену 

інформацію, перетворену на візуалізовану форму з коментуванням візуальних 

або аудіовізуальних фрагментів (відеоматеріалів, схем, малюнків тощо). На сайті 

коледжу у віртуальному навчальному середовищі Moodle, навчальній хмарі 

LCloud розміщені лекції-візуалізації для самостійної роботи студентів. Слід 

зазначити, що навчальна візуалізована лекція - спеціально підготовлений 
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відеозапис з таблицями, схемами, діаграмами, ілюстраціями який можна 

переглядати на екрані персонального або планшетного комп`ютера, смартфону, 

мультимедійного проектора або інших електронних пристроїв. Відомо, що 

аудіоінформація засвоюється в обсязі 12%, відеоінформація - до 25%, а 

використання відеолекції підвищує обсяг засвоєння інформації до 70% [3]. 

При роботі з лекцією-візуалізацією створюється відчуття присутності в 

лекційному залі, що може покращити зацікавленість студента і його прагнення 

до навчання, а синхронний вплив на різні аналізатори (слухові, зорові та моторні) 

сприяє засвоєнню отриманих знань. Даний формат дозволяє представити складні 

схеми, таблиці і закономірності в наочній, динамічній формі, що скорочує час 

засвоєння нових знань і допомагає студенту зрозуміти логіку і технологію нової 

для нього діяльності. У той же час, беручи до уваги сучасну модель отримання 

знань студентами з використанням мережі Інтернет, візуалізовані лекції більш 

доступні і зручні. Вони можуть бути використані за індивідуальним графіком з 

вибором місця і темпу навчання, при цьому зменшується емоційна і розумова 

перевтома, що може стимулювати прагнення студентів до подальшої самоосвіти 

[4]. 

Лекція-консиліум являє собою лекцію що за своєю суттю нагадує 

лікарський консиліум по темі яку вивчають. Протягом заняття викладач 

представляє клінічну ситуацію, картину крові пацієнта, алгоритм 

дослідження, акцентує увагу на найбільш важливих питаннях, а студенти 

виконують ролі учасників консиліуму і представляють власну думку з цього 

приводу, проаналізувавши отриману інформацію і обговоривши власні висновки 

з лектором. Таким чином, кожний учасник лекції має можливість висловити 

власну точку зору, аргументувати та довести її аудиторії. Індивідуальна участь 

може переходити в колективну дискусію з виробленням спільної думки, 

найкращого алгоритму обстеження пацієнта, аналізу правильності дій лаборанта, 

необхідності призначити додаткові дослідження. Викладач керує процесом 

обговорення, наштовхує учасників до правильного вирішення проблеми. В 
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заключенні він аналізує думки учасників, розбирає допущені помилки, указує 

шляхи і методи їх вирішення, підводить підсумки і дає оцінку участі студентів у 

навчально-пізнавальній їх діяльності. Особливо корисно використовувати таку 

форму при викладанні лекцій з тем «Анемії», «Гострі і хронічні лейкози», 

«Геморагічні діатези». Бінарна лекція. Під час такої лекції  матеріал лекції 

подається  студентам двома викладачами у вигляді спілкування між собою. Під 

час такого діалогу обговорюються різні професійні питання з позиції кожного 

спеціаліста. Бінарна лекція є ефективною формою проведення заняття, яка 

близька до інтелектуальної гри. Активність викладачів під час лекції призводить 

до аналогічної реакції у студентів, що в свою чергу забезпечує досягнення мети 

проведеного заняття [5]. 

Таким чином, викладачами коледжу впроваджуються в навчальний процес 

інноваційні лекції, які дозволяють забезпечити більш глибокий рівень засвоєння 

матеріалу, вчать студентів творчо підходити до виконання завдань, самостійно 

мислити, робити висновки, уміти аргументувати власну точку зору що стимулює 

їх до подальшого фахового зростання. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З 

МЕТОЮ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ 

Ніколенко Ірина Вікторівна 

викладач клінічних дисциплін 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» 

Харківської обласної ради 

м. Куп’янськ 

  

Сучасні реалії та тотальна діджиталізація усіх сфер життя, включаючи 

навчальний процес, дають можливість для реалізації багатьох дидактичних 

принципів, таких як індивідуалізація та диференціація навчання, що, в свою 

чергу, має позитивний вплив на розвиток творчої активності студентів, їх 

пізнавальної діяльності та стимулює перехід від навчання до самоосвіти. 

Актуальні технології в освітньому процесі розглядаються як засіб 

реалізації нової освітньої парадигми становлення цілісності навчального 

процесу. Технологію мультимедійного навчання у медичній освіті було 

розроблено науковцями Майєр і Кларк (Clark and Mayer, 2007). На базі 

багаторічного емпіричного дослідження вони розробили ряд принципів 

ефективного мультимедійного навчання із застосуванням комп’ютера, 

презентацій PowerPointTM, аудіо та відео. 

Мультимедійний принцип: мультимедіа створює мультисенсорне 

навчальне оточення з урахуванням мультисенсорних особливостей навчання. 

Залучення всіх органів почуттів веде до збільшення ступеня засвоєння матеріалу 

порівняно з традиційними методами. Навчання з використанням аудіовізуальних 

засобів комплексної обробки інформації є найінтенсивнішою формою навчання; 

навчальний матеріал, дидактично підготовлений фахівцями, орієнтується на 
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індивідуальні здатності студентів. Індивідуальна діалогова комунікація за 

допомогою відео-, графічних, текстових і музично-мовних вставок настільки 

інтенсивна, що максимально полегшує процес навчання; гіперсередовище 

дозволяє розширити можливості інформаційного впливу на користувача і втягує 

студента безпосередньо в процес навчання [1, с. 5]. 

Принцип модальності передбачає оптимальне поєднання графічного 

зображення і текста - опис графічної інформації слід супроводжувати усним 

коментарем, а не писемним текстом Принцип суміжності пов’язаний з 

ефективним розміщенням інформації. Тобто логічно пов’язана інформація 

(графіка та супровідне пояснення) мають розташовуватись в межах однієї 

сторінки. Принцип керованого відкриття полягає в тому, що звільнення 

студентів від чітких інструкцій посилює ефективність навчання. Цей принцип 

також передбачає керування навчального процесу викладачем, з урахуванням 

того, що надмірне керівництво може спонукати студента до зниження аналізу 

отриманої інформації. Принцип узгодженості – представлена лише необхідна 

інформація (графіка, слова, звук). Принцип персоналізації – використовується 

розмовний тон. Принцип ентузіазму студентів – студенти можуть контролювати 

темп подавання матеріалу. 

Можливими негативними моментами мультимедійного навчання 

вважаються акцент уваги на технічних аспектах медицини та шкода 

біопсихосоціальним чинникам. 

Отже, враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та 

принципів дистанційної освіти, особливо актуальним постає питання 

використання нових інформаційних технологій, зокрема, мультимедійного 

навчання при підготовці медичних працівників. Провідною функцією викладача 

є сприяння формуванню навичок роботи з інформацією, розвиток здібності 

мислення, вибору, аналізу і критичного ставлення до інформації, а також 

залучення студентів до дослідницької діяльності та мотивація до отримання 

знань.  
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Хвороби органів травної системи посідають 2-е місце в структурі 

поширеності та 4-е – в структурі захворюваності за класами хвороб серед дітей 

та підлітків [3]. У всіх країнах, зокрема, в Україні, спостерігають суттєве 

зростання патології шлунково-кишкового тракту [1]. 

Хронічний гастрит – розповсюджена хвороба травної системи, з  

рецидивуючим запаленням слизової оболонки шлунку через вплив факторів 

агресії. Епідеміологічні дослідження, що проводилися в різних країнах світу, 

показали велику розповсюдженість H. Рylori та чітку залежність від соціально-

економічного розвитку країни. Чим вищий соціально-економічний розвиток, тим 

нижча інфікованість. У розвинених країнах Європи кількість інфікованих 

становить 15-20 %, тоді як у деяких країнах Африки та Азії – 70-76 %. Для 

України – близько 80-85 %, а для дітей (залежно від віку) – 40-70 % [4, 5, 6,].  
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Розповсюдженню Н. pylori інфекції сприяють низька якість харчування, 

незбалансованість, незадовільна організація харчування, психоемоційне 

перенапруження [2], генетична сприйнятливість, спадковий фактор, погані 

побутові умови життя та низький соціально-економічний статус [7].  

 Для конкретизації пропозицій відносно керування чинниками впливу 

необхідно володіти методикою їх визначення. З цією метою може бути 

використана методика кейсів, де досліджуваним кейсом виступає комплекс 

чинників потенційного впливу. 

Методика кейсів уперше була використана в 1870 році у Гарвардській школі 

права [9]. Метод case-study (метод конкретних ситуацій) – спосіб навчання з 

використанням активного проблемно-ситуаційного аналізу. Для створення 

кейсів частіше використовуються приклади, засновані на реальних життєвих 

ситуаціях, наприклад, дані історії хвороби [11]. Ця методика знайшла 

використання і в медицині.  Однією з ключових проблем є проблема усунення, 

або зниження інтенсивності впливу негативних чинників, що впливають на 

здоров’я. Тому ми застосували дану методику як інструмент її вирішення.  

Мета дослідження визначення розповсюдження чинників ризику, що 

можуть сприяти виникненню та розвитку розладів системи травлення у вигляді 

гастритів у студентів медичного коледжу. Ставились завдання визначення 

загальних показників та їх відмінностей залежно від фаху здобувачів освіти. 

Об’єкт дослідження – чинники ризику гастритів. Предмет дослідження – 

комплекс чинників ризику гастритів у студентів медичного коледжу. 

Новизна даного наукового дослідження полягає у тому що: 

а) застосовано методику кейсів для вивчення розповсюдження чинників 

ризику; 

б) обрано контингент населення (студенти медичного коледжу), де подібні 

дослідження раніше не проводились. 

Дослідженням охоплено дві групи студентів. Перша група – 36 студентів 

відділення «Сестринська справа» (віком 17-18 років, 4 особи чоловічої статі, 32 
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жіночої).  Друга – 63 студенти відділення «Фармація», такого ж віку, 5 осіб 

чоловічої статі, решта 58 – жіночої. Застосовано соціологічний (анкетний)  метод 

дослідження.  

Результати дослідження показали, що частина студентів вже стикалася з 

проблемами дисфункції органів травлення: 21,21% відчувають періодичний біль 

у шлунку до або одразу після прийому їжі, такий же відсоток студентів 

переживає аналогічні відчуття інколи, 2,02% респондентів  постійно, а 27,27%, 

тобто загалом майже 30%  інколи турбує відрижка повітрям, їжею, кислим. 

Більшість студентів (57,58%) обізнані з поняттям «раціональне харчування» 

їжу приймають 3-4 рази на день, більше 40% вважають достатнім 1-2-разове 

харчування. Лише 32,32 % постійно дотримуються графіку сніданок-обід-

вечеря; 19,20% - його не дотримуються  47,48% дотримуються не завжди. 28,29 

% опитаних не їдять пізніше 6-ти вечора, тоді як 57,58% відзначають, що таке з 

ними буває, а ще 14,14% приймають їжу і після 8-ї години вечора. 

Виявлено відмінності і в поведінці студентів щодо тривалості часу між 

поверненням з занять і початком обіду. Обідають відразу після повернення з 

занять 53,53% студентів. 27,28% роблять це впродовж півгодини після 

повернення. 19,20% харчуються лиже через декілька годин. 

В раціоні 42,42% респондентів обов’язково присутні гарячі страви, тоді як 

так ж кількість студентів їсть «усе що подобається», а ще 15,16 % - «все, що є під 

рукою». 23,23% часто, а 43,43% іноді харчуються  всухом'ятку, і лише 1/3 

(33,33%) опитаних виявилось вільними від цієї вади харчування. Більшість 

опитаних зазвичай приймають «домашнє» харчування», 86,87% іноді відвідують 

місця громадського харчування; У 9,10% таке трапляється приблизно 1 раз на 

тиждень, ще 4,04 % робить це постійно. 

Завжди ретельно пережовують їжу 46,47% У 47,48% залежить від наявності 

вільного часу; 6,67% не приділяє цьому жодної уваги. Більшість опитаних 

приймають їжу, поєднуючи цей час з читанням преси, або переглядом 
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телепередач (60,61%), або відволікаються на всілякі розмови (9,10%), і  тільки 

30,30% концентрують свою уваги лише на харчуванні. 

Ризик харчових розладів та виникнення захворювань системи травлення 

пов’язані і з генетичним анамнезом. 17,18% опитаних мають родичів, які 

страждають на гастрити. У 15% опитаних члени родини мають H. Рylori. Від 

шкідливої звички (паління) потерпає 14,14% опитаних студентів, від стресових 

ситуацій – у 20% виникають постійно, а у 66,67% інколи. 

Відмінності показників в групах відділення «Сестринська справа» та 

відділення «Фармація» не є суттєвими. Але в групі відділення «Сестринська 

справа» біль у шлунку до або одразу після прийому їжі відмічають значно більше 

студентів, ніж в групі відділення «Фармація» (44,44% проти 7,94%). Серед них 

же більше студентів, яких турбує відрижка повітрям, їжею, кислим (33,33% 

проти 23,81%). Ще однією особливістю результатів анкетування студентів фаху 

«Сестринська справа» стало те, що у їхніх родинах удвічі більш часто 

фіксувались випадки виявлення H. Рylori (відповідно 19,44% та 9, 52%). 

Серед студентів  відділення «Фармація» було більше тих, хто вважає за 

раціональний режим харчування прийом їжі 1-2 рази на день  (46,03% проти 

30,56% у студентів «Сестринської справи»), та тих, хто їсть на ніч: це 

співвідношення складає 68, 25% проти 38,89%. Серед цієї ж групи переважають 

особи, які починають обідати впродовж півгодини після повернення з занять, їх 

відносна кількість складає 61,90% проти 38,89 % у студентів відділення 

«Сестринська справа». 

Таким чином, результати дослідження показали досить значний спектр, та 

досить високу інтенсивність впливу різноманітних чинників, що можуть 

спричинити виникнення та розвиток патології системи травлення, зокрема 

гострих та хронічних гастритів.  Отримані результати можуть бути використані 

у справі профілактики цих захворювань.  Зокрема, нами пропонуються наступні 

заходи, спрямовані на цю профілактику: створення «Пам’ятки для студентів», 

що містить обґрунтування раціонального харчування в умовах навчання в 
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медичному коледжі з варіантами алгоритму  дій за тих чи інших умов, що 

виникають в процесі навчання, з рекомендованими стравами,  та оптимальними 

термінами їх вживання; надати рекомендації студентам щодо харчової поведінки 

відносно обмежень у переліку страв та  у поведінці під час їх прийому  вдома та 

в закладах громадського харчування; загальна пропаганда здорового способу 

життя; систематичне проходження медичних обстежень на предмет своєчасного 

виявлення функціональних порушень та патології системи травлення, з 

наступною корекцією відповідних станів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

НА ЗАНЯТТЯХ З МЕДСЕСТРИНСТВА У ВНУТРІШНІЙ МЕДИЦИНІ 

Овчаренко Наталія Анатоліївна 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

Проблема інноваційного розвитку освіти і освітніх інновацій є актуальною, 

тому що вона викликає широкий суспільний і науковий резонанс. Інноваційна 

освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу педагогів і 

стосується не лише створення та поширення новизни, а і зміни у способі 

діяльності, стилі мислення учасників навчально-виховного процесу. Основною 

характеристикою інноваційної педагогічної діяльності закладу фахової 

передвищої освіти є підвищення результативності освітнього процесу. 

Упровадження й систематичне використання сучасних інформаційних 

технологій у навчальному процесі ЗФПО сприяє активізації навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти і викладачів, інтенсифікації 

навчального процес, появі стійкої зацікавленості навчанням, підвищенню 
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мотивації пізнавальної діяльності, формуванню потреби в самонавчанні, 

саморозвитку, умінню самовизначатися в навчальній діяльності; у викладача 

змінюється позиція, він стає носієм нового педагогічного мислення і принципів 

педагогіки співробітництва, професіоналом, здатним до проєктування і 

перепроєктування своєї діяльності [1, с. 25].  

В коледжі велика увага приділяється інтерактивним технологіям навчання: 

робота малими групами, які співпрацюють між собою; генерації ідей за 

допомогою «мозкової атаки»; поєднання колективної роботи здобувачів освіти з 

індивідуальною за допомогою «аукціону»; розробка власних проєктів (проєктна 

технологія навчання) тощо. Чітке володіння практичними навичками, розвиток 

спілкування між учасниками сприяє робота малими групами, яка забезпечує 

оперативно зворотній зв’язок, дозволяє досягти вищої активності і надає 

можливість кожному використати свої знання [2, с. 72]. 

На заняттях з медсестринства у внутрішній медицині широко 

використовується метод «мозкової атаки». Він розвиває швидке мислення, 

здібність абстрагуватись від суб’єктивних умов та існуючих обмежень, формує 

уміння зосередитися на будь-якій актуальній проблемі. Цікавою формою роботи 

в процесі підготовки медичних сестер є метод «аукціон», при якому «товаром» 

на занятті є знання здобувачів освіти. Велика увага приділяється впровадженню 

технології інтегрального навчання. Головна перевага інтегрованих занять – є 

підвищення рівня знань внаслідок активної діяльності кожного здобувача освіти 

і водночас тісної співпраці педагогів. Особистісно-орієнтовані технології 

навчання спрямовані на розвиток особистості та професійної компетентності і 

забезпечують багаторівневу підготовку здобувачів освіти, створюють умови для 

саморозвитку, активізують відповідальність студентів. 

У сучасному процесі навчання мають використовувати як традиційні, так і 

інноваційні методи навчання, які не менш дієві, а в інших випадках без них 

просто не обійтися. Потрібно, щоб вони були у постійному взаємозв’язку і 

доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рівні. Все 
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повинно бути спрямованим на здобувача освіти, його рівень підготовки і 

сприйняття для того, щоб забезпечити його розвиток, активізувати творчі 

можливості. 
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Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний 

фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню 

практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, 

формування навичок наукової роботи й управління, які основані на модернізації 

дидактичної системи. 

Результативність цього процесу досягається використанням сучасних 

високоефективних методів, засобів і прийомів, що забезпечують творче 
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оволодіння величезним масивом наукових знань. У такому контексті інформація 

та інформаційні технології надають освіті нетрадиційних характер [1, с. 89]. 

Значимість освіти та її роль у суспільстві вважається ключовою 

тенденцією розвитку сучасного суспільства. Для сучасного суспільства 

впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, 

скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його 

історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими 

технологіями». Їхніми головними аспектами є: технологізація всіх видів 

наукових досліджень; зміщення державного фінансування зі сфери 

фундаментальних досліджень у сферу технологічних імплікацій, у розвиток 

соціальної та інформаційної інфраструктури науки; упровадження сучасних 

комп’ютерних і мережених технологій; зростання та широке застосування нових 

інформаційно-освітніх технологій. 

Необхідною умовою використання інформаційних технологій є 

реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних 

концептуальних засад освіти [2, с. 112]. 

Головними напрямками цього процесу мають стати: створення предметно-

орієнтованих навчально-інформаційних середовищ, які дозволяють 

використовувати мультимедіа, електронні підручники тощо; освоєння засобів 

комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, телевізійного, супутникового 

зв’язку для обміну інформацією); навчання правил і навичок «навігації» в 

інформаційному просторі; розвиток дистанційної освіти. 

Інноваційні педагогічні технології можна класифікувати за основними 

групами, це: традиційні педагогічні технології; педагогічні технології на основі 

активізації та інтенсифікації діяльності здобувачів освіти; педагогічні технології 

на основі підвищення ефективності управління та організації навчального 

процесу; педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення та 

реконструювання матеріалу; окремі предметні педагогічні технології; 
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альтернативні педагогічні технології; вроджені педагогічні технології; 

педагогічні технології розвиваючого навчання [3, с. 222]. 

Для того, щоб підготувати якісних фельдшера та медичну сестру, 

викладачам медичних ЗФПО треба обов’язково використовувати новітні 

технології. Викладач повинен не тільки досконало знати предмет, а й 

адаптовуватись до нових інноваційних технологій навчання. 

Полегшити роботу викладачу може комп’ютер, де б він не був – в аудиторії 

чи вдома. Комп’ютер може бути вчителем, наочним посібником чи 

екзаменатором. Якщо комп’ютер під’єднаний до мережі Інтернету, то це дає 

змогу завжди мати доступ до нових досягнень в лікуванні та діагностиці жіночих 

захворювань. Можна також провести урок – конференцію, де можна використати 

аналіз рефератів з даної теми, знайти в кожному рефераті інформацію про 

особливості протікання, нові обстеження, різні методи лікування та 

профілактики захворювань [1, с. 97]. 

Комп’ютер допомагає моделювати різні ситуації, проводити тестові 

контролі та вирішувати ситуаційні задачі. На сьогоднішній день кожен викладач 

повинен вільно володіти комп’ютерною технікою. Не можна нині без 

комп’ютера вільно спілкуватися та обмінюватися досвідом зі своїми колегами з 

різних учбових закладів. Дуже допомагає для якісної підготовки фахових 

бакалаврів використання мультимедійних презентаційних лекцій. На цих лекціях 

використовується інформаційна графіка, таблиці, фотографії, викладачі 

коментують слайди і доповнюють їх інформацією з власного досвіду. Було б 

дуже добре, щоб кожен здобувач освіти мав примірник мультимедійних 

лекцій, бо ця інформація корисна при підготовці до екзамену. Важливо не 

перенасичувати здобувача освіти зайвою інформацією, а приділяти більше уваги 

самостійній роботі студентів на практичних заняттях з медсестринства в 

гінекології, де викладачу відводиться роль консультанта. Для підготовки 

фахових бакалаврів потрібно використовувати рольові ігри, бо це дає здобувачу 

освіти більше можливостей по закріпленню набутих знань. В рольових іграх 
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імітується реальність і здобувачу освіти доводиться самому вирішувати 

проблемну ситуацію, що дає змогу реалізувати свої знання, навички та вміння у 

спілкуванні з пацієнтами та вирішенні їх проблем. Рольові ігри потрібно 

проводити так, щоб здобувач освіти мав змогу проявити себе у різних ролях. 

Отримавши картку з рольовою ситуацією студент повинен сам побудувати лінію 

поведінки. 

Отже, рольова гра позитивно впливає на якість навчання, підвищує його 

ефективність і це один з способів для кращого засвоєння здобувачами 

освітизнань з медсестринства в гінекології. 
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 Актуальність проблеми. Реформування національної системи освіти 

України, сучасні тенденції світової інтеграції зводять проблему розвитку 

особистості в ранг пріоритетних завдань. Основними компонентами у 

«піраміді навчання» виступають педагогічні парадигми, моделі навчання, 

технології й методики, елементи технологій. Навчання передбачає партнерство, 

взаємодію викладача і студента, активність та ініціативність студента, 

його самостійність. 

Результати та їх обговорення. Технології інтерактивного навчання є 

найбільш ефективними сучасними освітніми технологіями. Слово «інтерактив» 

залучене з англійської мови від слова «interact», де «inter» – взаємний і «асt» – 

діяти. Таким чином, «інтерактивний» - здатний до взаємодії. Інтерактивне 

навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має 

конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови для навчальної 

взаємодії студентів, отримання студентами у співпраці колективного 

інтелектуального продукту – знання та відповідного досвіду пізнавальної 

діяльності. Складові навчання: мотивація (5%); оголошення очікуваних 

результатів (5%); надання необхідної інформації (10 - 15%); інтерактивні вправи 

(45 - 60%); підсумки та оцінювання результатів (20%) . 

Виділяють 4 групи інтерактивних технологій навчання: групове навчання, 

фронтальні технології, ситуативне моделювання, навчання у дискусії. Виходячи 

з того що навчання є процесом соціальним, колективним, а не суто 

індивідуальним, інструментарій впливу в системі інтерактивних методів 

представлений груповими методами навчання.  

Існує певна закономірність навчання, описана американськими 

дослідниками Р. Карнікау та Ф. Макелроу: людина пам’ятає 10% прочитаного; 

20% – почутого; 30% – побаченого; 50% – побаченого і почутого; 80% – того, що 

сказав сам; 90% - того, до чого дійшов в результаті своєї діяльності. 

При використанні інтерактивних методів студент стає повноправним 

учасником процесу сприйняття, його досвід слугує основним джерелом 
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навчального пізнання. В одній китайській притчі мовиться: «Скажи мені – і 

я забуду; покажи мені – і я запам’ятаю; дай зробити – і я зрозумію». У цих словах 

знаходить своє відображення суть інтерактивного навчання [2]. 

Зміст заняття із застосуванням інтерактивних технологій є інтегрований: 

із фундаментальними та клінічними дисциплінами. Міждисциплінарна 

інтеграція побудована за горизонтальним принципом та об’єктно-орієнтована. 

Правильно організований сценарій включає три обов’язкові етапи: 

підготовчий, основний, заключний. Етапи відрізняються організацією і 

правилами їх проведення. 

Підготовчий етап – етап підготовки до основної частини заняття, 

поділяється на доаудиторний та аудиторний періоди. За декілька днів до 

проведення заняття студентам академічної групи пропонується ознайомитись з 

методичними матеріалами за проблемами заданої теми, засвоїти правила щодо 

методики проведення для знаходження шляхів вирішення означених  проблем та 

критерії оцінювання.  

Основний етап – етап безпосереднього застосування методу. На 

підсумковому етапі кожен студент проводить оцінку своєї групи та 

індивідуальної роботи кожного члена групи; отримує комплекс питань, 

які необхідно доопрацювати; отримує програму завдань на наступне заняття. 

При викладанні дисциплін «Анатомії людини», «Патоморфології та 

патофізіології» впроваджуються такі методи інтерактивних технологій 

навчання: метод «конкурентних груп», «кейс-метод», метод «кооперативних 

груп», метод проектів, метод «мозкового штурму», метод практичного тренінгу, 

метод міждисциплінарної конференції ідей, метод вирішення проблемних 

ситуаційних завдань, дослідницький проблемно-орієнтовний метод, метод 

проблемної лекції тощо [3]. Для цього використовуємо такі інтерактивні техніки: 

інтеграційні: дискусія, робота в малих групах; презентаційні: презентації, 

фільми, виклад, робота з текстом; діяльні: робота в малих групах, дерево 

прийняття рішень. 
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Висновки та перспектива подальших досліджень. Інтерактивні форми 

навчання, на нашу думку, сприятливо впливають на розвиток особистості та 

інтелекту, приносять більш високі навчальні результати в порівнянні з 

традиційними формами і методами, сприяють професіоналізації студента; 

розвитку особистісних та професійних якостей майбутнього медичного фахівця, 

тому є перспективними для використання в підготовці медичних працівників у 

вищих медичних навчальних закладах. 
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Сучасне навчання здобувачів медичної освіти повинно тісно переплітатися 

з тенденціями цифрової реальності та прогресивними засобами навчання, що 

пов’язано в першу чергу з мотиваційними ідеями та підвищенням рівня 
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навченості студентів [1, с. 32]. Засвоєння матеріалу буде проходити краще та 

швидше, якщо він вивчається з цікавістю та є зрозумілим. 

Активна діяльність майбутніх медичних працівників на практичних та 

лекційних заняттях з медичної хімії сприяє формуванню комунікативності, 

вмінню знайти необхідну інформацію та розвиткові творчого мислення 

[2, с. 212]. Тому використання сучасних технічних засобів навчання сприяють 

реалізації налагодження взаємодії «викладач-студент» та «студент-студент».  

Прикладом таких тандемів, що застосовуються під час практичних занять 

з предмету, є підготовка презентацій з обраної теми студентами на 5-7 хвилин з 

демонстрацією 7-10 слайдів. Кожна робота має свої особливості та дає змогу не 

тільки самовиразитися, а й продемонструвати рівень володіння інформацією з 

даної теми. Такий спосіб співпраці є актуальним в теперішній освіті, оскільки 

може використовуватись як під час дистанційного навчання, так і під час очної 

форми навчання [3, с. 104]. Інший варіант співпраці «викладач-студент» 

стосується лекційних занять. Декільком (зазвичай два-три) студентам 

заздалегідь дається завдання підготувати цікавий матеріал, якусь новизну в 

певній галузі чи науковий факт, що стосується теми лекції. Здобувачі готують 

цікаву презентацію з наочностями на 2-3 хвилини. Під час проведення лекції в 

потрібний момент викладач дає змогу студентам презентувати їх результат 

пошуку. В даний спосіб відбувається переключення уваги студентів, зменшення 

напруженості, що дає можливість краще засвоїти новий матеріал протягом 

лекційного заняття, а також покращити рівень співпраці викладача із 

здобувачами медичної освіти. Для покращення співпраці між студентами, 

налагодження робочої атмосфери колективу на практичних заняттях 

використовуються дуальні взаємодії чи робота невеликих груп. Викладач 

розподіляє завдання для даних категорій здобувачів, а вони повинні визначитися 

зі своїми обов’язками та частиною роботи для формування результату співпраці. 

Це можуть бути виготовлення певних наочностей чи макетів, моделей, пошукові 

роботи, експериментальні дослідження. Завдання формуються як 
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короткотривалими так і пролонгованими, залежно від теми занять, а також 

комп’ютеризованими чи наочними, залежно від форми навчання. 

Таким чином, адаптація та пристосування навчального процесу 

відбувається постійно, в залежності від нововведень в освіті та прогресивним 

розвитком технологій. Оскільки викладання медичної хімії проходить на 

першому курсі, то такі взаємодії між викладачем та студентами мають 

позитивний результат для адаптації здобувачів освіти в новому освітньому 

середовищі.  
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Мета дослідження: описати інноваційний підхід у вивчення дисципліни 

«Неврологія» студентів медичного вузу, продемонструвати його роль у 

кращому засвоєнню ними знань і вмінь зі спеціальності.  

Актуальність: удосконалення принципів методів викладання дисципліни 

«Неврологія» шляхом впровадження в навчальний процес системи інновацій. 

Взаємодію викладача зі студентом буде вдало відображено у трьох 

формах. Що є одним з найважливіших напрямків вдосконалення підготовки 

студентів в сучасному вищому навчальному закладі: пасивні (викладач керує 

заняттям, студенти – лише слухачі), активні (викладач і студент – рівноправні), 

інноваційні (взаємодія студентів, як з викладачем, так і між собою). 

На практиці доведено, що студентами краще засвоюється навчальний 

матеріал саме завдяки інноваційному методу – активне залучення в навчальний 

процес. Адже це дозволяє викладачеві створювати особливу навчальну 

атмосферу, досягаючи підвищення активності студентів в оволодінні знаннями і 

вміннями, що тим самим, покращуює якість навчання студентів. Цей метод 

викладання не тільки дозволяє проявлятися здібностям кожного студента, а й 

активно сприяють їх формуванню і вдосконаленню. Зокрема, вони дають 

можливість створити ситуацію, в якій би студенти самостійно відкривали і 

накопичували знання. Цінність такого сформованого вміння в процесі 

оволодіння майбутньою професією і в соціальній практиці вагома [2]. 

Взяти до уваги, наприклад, інтегральні схеми патогенезу та 

топічної діагностики різних рівнів ураження нервової системи, відео- та 

мультимедійні презентації з демонстрацією дослідження неврологічного статусу 

хворих з різною патологією. Усе це ще й в супроводі коментарів лектора значно 

активує увагу слухачів до викладеного матеріалу [1]. 

Однією з умов оволодіння студентами теоретичними знаннями і 

практичними навиками є високий рівень кваліфікації викладача, який має 

постійний досвід в неврологічній практиці, є всебічно розвинутою особистістю 

та володіє харизматичними ораторськими здібностями. 
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Таким чином, підсумовуючи, вище викладене, можна з впевненістю 

повідомити, що інноваційні методи підвищують ефективність та 

результативність навчання при вивченні дисципліни «Неврологія». Адже 

використання інноваційних методів навчання, а не лише класичних, дозволяє 

ефективно розвивати навички клінічного мислення, професійного спілкування, 

підвищує рівень зацікавленості студентів у навчанні, що сприяє вирішенню 

основної задачі вищої медичної школи – формування висококваліфікованого, 

творчо мислячого лікаря, здатного самостійно вирішувати виникаючі перед ним 

завдання. 
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Навчальний процес у сучасних умовах реформування системи вищої 

освіти вимагає постійного вдосконалення. Це обумовлено, перш за все, зміною 

пріоритетів та соціальних цінностей: інтеграційні процеси все більше 

усвідомлюються як засіб досягнення такого рівня якості освіти, 

який  найбільшою мірою відповідає задоволенню потреб людини та розвитку її 

духовного багатства. 

Головними вимогами до випускника, крім професійних знань, умінь та 

навичок, стають компетентність і мобільність. Інтерактивне навчання дозволяє 

розв’язати відразу кілька завдань, а саме:  розвиває комунікативні вміння і 

навички, що дуже важливо для здобувачів освіти, сприяє встановленню 

емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховний процес, бо 

вчить працювати в команді, дослухатися до думки кожного [3, с. 25]. 

Використання інтерактивних технологій  на різних етапах вивчення 

матеріалу є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, позитивно впливає  на підвищення якості знань, умінь і навичок, сприяє 

розвитку їх розумової діяльності. Навчання для розвитку інтелектуальних 

здібностей студентів є найголовнішим для  кожного викладача. 

Використання сучасних комп’ютерних технологій відкриває принципово 

нові можливості для  організації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, дозволяє значно збільшити обсяг інформації, яку потрібно засвоїти. В 

якості педагогічних інновацій у навчальному процесі можуть виступати: 

педагогічні технології, зміст навчального матеріалу, технічні засоби тощо. 

Комп`ютерні технології  стали важливим технічним засобом для впровадження 

в педагогічний процес нових прогресивних технологій, що дозволяють 

забезпечити якісне зростання ефективності навчання [4, с. 75]. 

Нові інтерактивні інформаційні технології – сукупність методології та 

технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних 

навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують 

інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією 
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з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти. 

Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик 

(особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання)  надають 

кожному здобувачу освіти, спираючись на його інтереси, здібності, особисті 

цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та 

інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення 

особистості в інформаційному суспільстві [3, с. 111]. 

Дидактичні можливості комп’ютерних технологій: джерело полісенсо

рної інформації; диференційовано організовують навчальний процес; контролю

ють ступінь засвоєння інформації; регулюють темп вивчення навчального 

предмета; попереджають помилки; дають необхідні коментарі, пояснення; 

забезпечують зворотний зв’язок. 

Залучення всіх органів почуттів веде до збільшення ступеня засвоєння 

матеріалу  порівняно з традиційними методами. Навчання з використанням 

аудіовізуальних засобів комплексної обробки інформації є найінтенсивнішою 

формою навчання; навчальний матеріал, дидактично підготовлений фахівцями, 

орієнтується на індивідуальні здібності здобувача освіти. Індивідуальна 

діалогова комунікація за допомогою відео, графічних, текстових вставок 

настільки інтенсивна, що максимально полегшує процес навчання, дозволяє 

розширити можливості інформаційного впливу на користувача  і  залучає 

здобувача освіти  безпосередньо до процесу навчання [4, с. 124]. 

Під час своїх занять я використовую комп`ютерні технології 

в двох напрямках: по-перше, розробка власних презентацій за допомогою 

програми Microsoft Power Point із застосуванням мультимедійного проектора, 

що допомагає ілюструвати теоретичний матеріал заняття; по-друге, 

інформаційна підтримка предмета, тобто мультимедійні  програмні засоби.  

Керуючись принципом: «Краще один раз побачити, ніж сто раз почути», 

я завжди якомога більше намагаюсь використовувати на своїх уроках 

відеосюжети, фотографії, різноманітні записи.  
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Мультимедійне заняття  дає можливість комбінувати в одному 

занятті  неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й 

більшу кількість студентів.  

Все це дозволяє вивести сучасне заняття на  новий рівень, розширювати 

можливості ілюстративного супроводу, ефективно організовувати контроль 

знань, умінь та навичок студентів. 

Дуже важко показати здобувачам освіти суть хімічної реакції, навіть якщо 

проводити на заняттях досліди, а тому я використовую комп’ютерні моделі 

хімічних реакцій і процесів за допомогою компьютерно- програмного засобу. 

Комп’ютерні моделі дозволяють одержати наочні  динамічні ілюстрації 

хімічних реакцій, дають можливість візуалізації не  реального, а віртуального 

зображення, спрощеної і тому більш зрозумілої   моделі.  

Створювати презентації мені допомагають здобувачі освіти.  

На етапі виконання віртуальної лабораторної роботи також використовую 

комп’ютерно- програмний засіб, який  дає можливість провести контроль 

вихідного рівня знань, спостерігати за перебігом хімічної реакції, а в кінці 

заняття отримати оцінку за виконану роботу [2, с. 89]. 

Комп’ютерно-програмні засоби, також як і презентації, можна 

використовувати на різних етапах формування знань: під час вивчення 

навчального матеріалу, повторення і закріплення засвоєних знань, 

відпрацювання вмінь і навичок, у здійсненні підсумкового контролю та 

самоконтролю досягнутих результатів навчання, корекції його результатів тощо.  

Сьогодні ми є свідками появи й творцями нових форм інтерактивного 

навчання, пов’язаних з електронними дидактичними засобами навчання. 

Електронний посібник може бути представлений у вигляді інтерактивної 

мультимедійної навчальної програми, яка включає в себе: гіпертекст,ілюстрації, 

відео- та звукові фрагменти, що поєднані між собою та входять у навчальний 

матеріал [2, с. 115]. 
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Один з таких засобів – методичний  комп’ютерний посібник для 

самостійної роботи студентів з дисципліни «Медична хімія». Цей програмний 

продукт нескладний у використанні. У цьому комплексі можна прочитати 

інформаційну частину; можна відповісти на питання тестувань та  одразу ж й 

перевірити себе, програма показує правильні відповіді; можна  підготуватись 

до лабораторних  та практичних робіти; можна переглянути відеоролики; і 

виконати завдання позааудиторної роботи [1, с. 67]. 

Важливе завдання освіти: навчити здобувачів освіти  здобувати знання 

самостійно, прищепити йому зацікавленість до свого предмету, виявити 

можливі    схильності  до тієї чи іншої науки. І тут важливу роль відіграють 

роботи, які  виконуються за бажанням. Це роботи, які велика частина студентів 

не виконує, а  той, хто взявся за виконання такої роботи, витрачає свої сили й 

час, практично завжди використовує додаткову літературу і оцінюється за 

особливими   критеріями. Студенти  створюють навчальні проекти у вигляді 

презентацій на різні  теми. Якщо тема дається  заздалегідь, то результатом 

проектної діяльності є публичний захист проєкту на занятті. Але студенти 

можуть створити проєкт і не повідомлюючи про це викладача для 

поглибленого вивчення певної теми, тоді захист проходить в індивідуальному 

порядку. 

Отже, використання інтерактивних комп’ютерних технологій на заняттях 

з  медичної хімії дають мені як викладачу  такі можливості: накопичення 

дидактичного матеріалу, створення банку інформації по предмету; освоєння і 

використання нових технічних засобів навчання, програмних продуктів; 

створення власних занять  із застосуванням інтерактивних комп’ютерних 

технологій. 

Які вимоги висувають до сучасних викладачів? Сьогодні викладачу 

недостатньо володіти навчальним матеріалом і класичними прийомами 

навчання. Змінюються акценти в освіті. Студенти повинні не отримувати готові 

знання, а навчитися їх самостійно набувати. А ми, викладачі, маємо дозволяти їм 
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це зробити, спрямовувати, супроводжувати їх. Тільки тоді наш студент буде 

успішним, мобільним і компетентним. 
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викладач дерматології та венерології 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

Невпинно зростаюча конкуренція на ринку праці диктує пошук шляхів 

постійного вдосконалення підготовки майбутнього медичного працівника на 

практичному занятті. Для забезпечення ефективної педагогічної діяльності 

постійно вдосконалюються різноманітні інноваційні педагогічні технології, 

методи навчання. Серед них широко обговорюються і впроваджуються в 

практику новітні інтерактивні методики, які б забезпечували одночасно 

вирішення кількох завдань, таких, як здобуття професійних практичних умінь і 
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навиків, покращення комунікативних умінь і навиків, а також забезпечували б 

виконання виховного завдання. Практичне заняття виступає ключовим етапом 

підготовки медичного працівника в освоєнні таких практичних навичок. 

Основним напрямками роботи і завданнями для викладача на практичному 

занятті є: активізувати і мотивувати творчу роботу здобувачів освіти протягом 

практичного заняття; набуті студентами теоретичні знання пов`язати з 

практичною діяльністю; врахувати індивідуальні особливості і здібності 

кожного здобувача освіти; забезпечити самостійність виконання кожним 

здобувачем освіти практичного навику; розвивати клінічне мислення кожного 

студента; добиватися засвоєння здобувачами освіти основних умінь і навичок 

теми [2, с. 45]. Здобувач освіти у процесі підготовки проходить такі стадії 

навчання, як: неусвідомлена або усвідомлена некомпетентність - коли здобувач 

освіти не знає, чого саме він не знає, або ж знає, чого саме він не знає; 

усвідомлена компетентність - коли здобувач освіти знає і вчиться застосовувати 

ці теоретичні знання на практиці і неусвідомлена компетентність – коли 

здобудач освіти довів свої вміння і навики до автоматизма, а також може навчити 

інших. У процесі практичного заняття ми використовуємо такі методи навчання, 

як: словесні - це розповідь, бесіда, дискусія; наглядні - ілюстрація, демонстрація 

вмінь, навиків як самим викладачем, так і з використанням наочного паперового, 

стендового матеріалу, а також мультимедійних комп’ютерних технологій, 

демонстраційних відеофільмів; практичні – відпрацювання елементів 

практичного навику, маніпуляції; активні – аналіз конкретних клінічних 

ситуацій із використанням рольової гри; інтерактивні – включають діалогове 

навчання між здобувачем освіти і викладачами і між самими студентами в 

процесі досягнення поставлених цілей. Для реалізації цих методів навчання 

використовуємо як групове навчання, основна мета якого подати загальну базову 

інформацію, провести обмін досвідом, а також індивідуальне навчання з кожним 

здобувачем освіти, яке дозволяє розвинути в ньому самостійність, творчість, 

відповідальність і компетентність [1, с. 126]. 
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У своїй практичній педагогічній діяльності ми широко використовуємо на 

практичному занятті такі інтерактивні інноваційні технології: дискусійне 

проблемне і ситуаційне навчання – використовуємо для аналізу проблемних, 

спірних ситуацій, коли потрібно вибрати одну правильну тактику, дати одну 

правильну відповідь. В ході такого навчання здобувач освіти вчиться правильно 

проаналізувати ситуацію, самостійно побачити і сформулювати проблему, 

прийняти правильну тактику і провести правильні дії для її вирішення. Ставлячи 

перед здобувачем освіти проблемне ситуаційне завдання, ми розвиваємо у нього 

клінічне самостійне мислення [3, с. 87].  

Зокрема для навчання і відпрацювання практичних навиків функціонують 

практичні кімнати. На кожне заняття виносимо не більше 2-3 основних 

практичних навиків по темі. Ці навики демонструємо у вигляді навчальних 

відеофільмів на екрані монітора, а також здобувачам освіти роздаємо паперові 

носії з алгоритмами їх виконання. Для навчання здобувачів освіти виконання 

конкретного практичного навику тієї чи іншої маніпуляції рекомендуємо 

використовувати методику, яка включає послідовно 6 етапів навчання, такі, як: 

теоретичне пояснення, практична демонстрація, самостійна імітація, поточна 

корекція, систематизація і закріплення, оцінка результату і адміністрування. 

Теоретичне пояснення. Включає в себе висвітлення теоретичних аспектів 

практичного навику, постановку мети, показання і протипоказання до його 

виконання, технічні засоби забезпечення, необхідне оснащення, місце 

проведення навику, а також підготовку до його виконання. Акцентуємо увагу 

здобувача освіти на всіх теоретичних і практичних нюансах, що стосуються 

проблем пацієнта при виконанні даного конкретного навику, можливих 

труднощів і ускладнень при його виконанні, наводимо також поради і різні 

варіанти виконання даного практичного навику чи маніпуляції. Чітко 

формулюємо мету даного навику і бажаний правильний кінцевий результат. Під 

час пояснення проводимо інтеграційні паралелі з теоретичними знаннями, які 
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здобувачі освіти засвоїли раніше, а також використовуємо міжпредметні зв’язки 

з іншими дисциплінами, для кращого прояснення суті й узагальнення процедури. 

Практична демонстрація. Здобувачам освіти роздаються алгоритми 

виконання даного практичного навику. В практичній аудиторії розроблені 

демонстраційні відеофільми етапів виконання кожного практичного навику. 

Викладач спочатку демонструє відеофільм виконання даного навику на екрані 

монітора. Після цього викладач самостійно проводить даний навик на муляжі, 

демонструючи й коментуючи всі особливості кожного з етапів навику з 

детальним поясненням і проясненням усіх аспектів та особливостей виконання. 

Самостійна імітація. Це етап, де кожен здобувач освіти самостійно 

виконує, імітує даний навик, озвучуючи по ходу послідовність своїх дій і їх мету. 

Даний етап дозволяє скерувати теоретичні знання здобувача освіти в практичну 

діяльність. Даному етапу належить найважливіша роль у процесі навчання. 

Здобувач освіти вчиться працювати руками, розвиває комунікативну і моторно-

рухову функції, відпрацьовує навик кілька разів, доводячи свої дії до 

автоматизму. На даному етапі викладач, спостерігаючи за студентом, виявляє 

його сильні і слабкі сторони, оцінює рівень його теоретичної і практичної 

підготовки, бачить прогалини в підготовці, виявляє моменти, на яких потрібно 

акцентувати увагу в кожному конкретному випадку. На даному етапі важливо є 

те, щоб кожен здобувач освіти по кілька разів відпрацював практичний навик 

самостійно або ж у парі. 

Поточна корекція. Включає детальний аналіз виконаного здобувачем 

освіти навику чи маніпуляції з висвітленням усіх правильних і неправильних дій, 

упущень, з метою закріплення правильної дії, корекції помилок та неточностей. 

Викладач повертає здобувача освіти до неправильно або неточно виконаного 

етапу практичного навику, самостійно демонструє ще раз правильний алгоритм 

дій, пояснює всі теоретичні і практичні нюанси, пропонує здобувачу освіти 

самостійно повторити його кілька разів, доводячи дії здобувача освіти до 

автоматизму. Постійна корекція дій здобувача освіти приводить до закріплення 
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ним правильної послідовності виконання всіх елементів практичного навику для 

отримання бажаного кінцевого результату. Наприклад, неправильно виконаний 

один з елементів бинтової пов’язки призведе в кінцевому результаті до низької 

фіксаційної, іммобілізаційної функції даної пов’язки, що може завдавати шкоди 

для здоров’я пацієнта. Тому даному етапу навчання надасться особлива увага 

індивідуально кожному здобувачу освіти. 

Систематизація і закріплення. Даний етап передбачає засвоєння 

здобувачем освіти правильного алгоритму виконання практичного навику, тобто 

це є етап усвідомленої і неусвідомленої компетентності. На даному етапі 

здобувач освіти навчає інших студентів, самостійно демонструючи навик і 

коментуючи кожен з його етапів. Відомо, що коли здобувач освіти не тільки знає, 

демонструє конкретне вміння чи навик, але й навчає свого одногрупника 

правильному алгоритму дій і практичної техніки, можна вважати, що даний 

матеріал засвоєно ним не менше як на 90 %, що є добрим або відмінним 

результатом.  

Оцінка результату й адміністрування. Оцінювання здобувача освіти на 

практичному занятті проводиться в кілька етапів. Контроль вихідного рівня 

знань проводиться на етапі групового навчання під час бліц-опитування, 

фронтального опитування, індивідуального опитування, тестового 

контролю оцінки вихідного рівня знань, діалогового обміну досвідом. Поточний 

контроль здійснюється на всіх етапах навчання виконання практичного навику. 

Оцінка виставляється в кінці заняття. Викладач оцінює виконаний практичний 

навик за критеріями оцінки, які включають теоретичну і практичну складову. 

Протягом подальших практичних занять здобувачу освіти пропонують ще кілька 

разів продемонструвати виконання даного конкретного практичного навику і 

виставляється оцінка за його виконання.  

Отже, використання інтерактивних методів навчання на практичному 

занятті дозволяє одночасно вирішити ряд завдань, а саме забезпечити 

максимальне здобуття студентом практичних знань і умінь, поєднати теоретичні 
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знання з практичною діяльністю, розвинути його комунікативні здібності, а 

також забезпечити виконання виховного завдання, що відповідає сучасним 

вимогам до навчального процесу. 

Методика формування професійних умінь, яка складається з 6 етапів, 

забезпечує достатній рівень засвоєння здобувачами освіти практичних навиків, 

сприяє розвитку професійних і комунікативних компетенцій здобувача освіти, і 

може бути рекомендована для широкого впровадження в навчальний процес. 
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На сучасному етапі розвитку країни значно підвищуються вимоги до рівня 

підготовки спеціалістів, які повинні володіти запасом теоретичних знань, 

практичних навичок, вміти орієнтуватись у складній ситуації, бути готовими 

приймати нестандартні рішення. У зв’язку з цим підготовка медичних кадрів 

суттєво реформується. Це потребує впровадження розвинених форм і методів 

навчання, які сприятимуть становленню особистості майбутнього спеціаліста. 

Реалії розвитку сучасного світу, цифровізація всіх сфер життя суспільства, 

безперечно, стали передумовами до впровадження діджіталізаціі в сферу освіти, 

особливо до навчальних закладів. Повна діджиталізація держави свідчить про 

необхідність модернізації системи освіти. Практики впровадження цифрових 

технологій торкаються не тільки нововведення в оснащенні навчального 

процесу, а й модернізації напрямків науково-дослідної діяльності. 

Найважливіше, що у навчальних закладів з’явилося не тільки розуміння, а й 

фактична цифрова трансформація самого освітнього процесу як розробка і 

проведення прийому абітурієнтів на навчання і якісне вдосконалення вже діючих 

програм. Виклики, перед якими опинилася система охорони здоров’я, безумовно 

позначились і на системі підготовки медичних кадрів. В основі формування 

сучасного кваліфікованого медичного фахівця важливим є теоретичні знання 

отримані за роки навчання у навчальному закладі, прагнення до самонавчання і 

самовдосконалення, та особистісна адаптація до постійно і швидко мінливого 

сучасного світу з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційного 

суспільства, використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій 

сприяє глобалізації освіти, розвитку міжнародного ринку праці, зростанню 

мобільності особистості. Тому, немає сумнівів, що в наш час є доцільність 

взаємодії традиційних та інноваційних підходів в системі підготовки медичних 

кадрів. Цифрові технології – унікальний механізм для різнобічного розвитку 

сучасного навчального закладу.  

Обговорюються різні компоненти цифрових технологій:  

1) онлайн-освіта,  
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2) електронні освітні ресурси,  

3) електронний документообіг,  

4) навчання за допомогою тренажерів, віртуальної реальності,  

5) формування компетентностей, необхідних у цифровому світ. 

Завдяки цифровим технологіям впевнено можна говорити про 

глобалізацію наукового світу і активний розвиток академічної мобільності. 

Безумовно, в умовах безпрецедентної модернізації сучасний коледж 

зобов’язаний адаптуватися для збереження своїх унікальних якостей і 

конкурентних переваг, грамотно вибудувати стратегію свого розвитку, 

напрямків експертних розробок та науково-дослідницької моделі розвитку.  

Однією з основних завдань сучасної освіти є подача і засвоєння величезної 

кількості існуючої на сьогоднішній день інформації. Студенти самі можуть 

вибирати освітні технології. При цьому основне завдання викладача полягає в 

стандартизації, корекції і стимулюванні навчальних досягнень. Застосування 

інформаційних технологій істотно змінило роль і функції викладача і студента, 

значно вплинуло на всі компоненти навчального процесу навчання. З метою 

удосконалення навчання у коледжі використовуються цифрові технології 

навчання за допомогою ZOOM, CLASSROOM, з проведенням відеоконференцій, 

тестування студентів в режимі on-line з використанням Google-форми. На 

платформі Moodle для зручності студентів навчальні матеріали до теми 

викладені у різних форматах: файл, веб-сторінка, відео, активне посилання на 

інтернет- ресурс, тощо, до кожної теми розроблені тестові завдання.  

Цифрові технології, максимально інтегровані в даний момент в медичну 

освіту і медицину, відкривають різноманітні можливості для професійного та 

особистісного вдосконалення. Тому, максимальна ефективність освітнього 

процесу в епоху інформаційного суспільства може бути досягнута, лише при 

поєднанні інноваційних та традиційних підходів у системі підготовки медичних 

кадрів. Можливо, постійний міждисциплінарний діалог і аналіз інноваційних 

розробок, допоможе нам реалізувати найкраще з багатообіцяючих технологій. 
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Сучасні цифрові технології навчання студентів-медиків не тільки 

підвищують якість навчання і виробляють цілеспрямованість і самодисципліну, 

а також сприяють підвищенню мобільності майбутніх медичних кадрів, які 

зможуть щодня навчатися і співпрацювати на онлайн-курсах і вебінарах. 
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  Технологія навчання – це шлях освоєння конкретного навчального 

матеріалу  у  межах певного предмета, теми, питання. Інноваційні технології 

швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає потреба 

використання комп'ютерної техніки під час вивчення багатьох дисциплін. 

Інформація, подана в підручнику, перетворюється в застарілу ще під час видання 

підручника. Вивчення окремих дисциплін чи окремих тем з використанням 

інноваційних технологій, комп'ютерної техніки та найсвіжішої інформації, взятої 

з мережі Internet, один із способів оптимізації та урізноманітнення навчально-

виховного процесу [1, с. 35]. Під інноваціями в широкому змісті розуміється 

використання нововведень у вигляді нових технологій. Період часу від 

зародження нової ідеї, створення і поширення нововведення і до його 

використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З урахуванням 

послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як 

інноваційний процес. Саме використання персонального комп'ютера в 

навчальному процесі і є новою технологією в навчанні, нововведенням в 

навчальному процесі [2, с. 77]. 

  За останні кілька років ПК перестали бути екзотикою і ввійшли в наше 

повсякденне життя. У нашій країні, як і в усім світі, йде витиснення «ручної» 

розумової праці комп’ютерною. Нові інноваційні та інформаційні технології на 

початку ХХІ століття стали не тільки головною рушійною силою прогресу, 

засобом спілкування між державами, компаніями, університетами, новою 

формою торгівлі, але й потужним  засобом навчання. Використання нових 

педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє викладачам 

реалізувати свої педагогічні ідеї, а здобувачам освіти дає можливість самостійно 

вибирати освітню траєкторію – послідовність і темп вивчення тем, систему 

тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується 

найважливіша  вимога  сучасної освіти – вироблення в суб’єктів освітнього 

процесу індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, 

відбувається їхній особистісний розвиток. Нинішні педагогічні інновації 
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пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання. Викладач виступає 

лише в ролі організатора навчання, координатора роботи груп, дискусій. 

Інтерактивні технології навчання найбільше відповідають особистісно-

зорієнтованому підходу в навчально-виховному процесі. Під час застосування 

інтерактивних технологій, як правило, моделюють реальні життєві ситуації, 

пропонують проблеми для спільного розв’язання, застосовують рольові ігри [3, 

с. 109]. Інтерактивні методи – форма навчання, у процесі якого здобувачі освіти 

і  викладач перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою. Це співпраця, 

взаємонавчання: викладач – здобувач освіти,  здобувач освіти – здобувач освіти. 

При цьому викладач і студенти – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. 

Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального 

процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого спілкування 

студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, 

критично мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення [3, с. 50]. За допомогою 

інтерактивних технологій здобувачі освіти мають змогу: аналізувати навчальну 

інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й у такий 

спосіб зробити засвоєння знань доступнішим; навчитися формулювати власну 

думку, правильно її висловлювати, доводити власну позицію, аргументувати й 

дискутувати; навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 

моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації, їх моделювання; вчитися будувати 

конструктивні взаємини у групі, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати 

компроміси, прагнути діалогу та консенсусу; розвивати навички проєктної 

діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [3, с. 111]. 

  Основні переваги інтерактивних технологій навчання: інтерактивні 

технології допомагають забезпечити глибину вивчення змісту.  Здобувачі освіти 

освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, 

оцінка). Викладач отримує можливість диференційованого підходу до 

здобувачів освіти із спеціальними потребами – особистісними та 
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інтелектуальними. Змінюється роль здобувачів освіти: вони приймають важливі 

рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, 

організаційні здібності. Основним джерелом мотивації  навчання стає інтерес 

самого  здобувача освіти (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінки) 

до внутрішньої (потреба знань). Значно підвищується роль особистості викладча: 

він менше часу витрачає на розв’язання проблем з дисципліною, викладач більше 

розкривається перед студентами як лідер, організатор [1, с. 78]. Класифікація 

інтерактивних технологій навчання: технології кооперативного навчання 

(робота в парах, робота в малих групах); технології колективно-групового 

навчання (мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, навчаючи – учусь, 

ажурна пилка); технології ситуативного моделювання: симуляції, імітації, 

розігрування ситуації за ролями [2, с. 99]. технології опрацювання дискусійних 

питань (займи позицію, зміни позицію, дебати, дискусія). Відокремлюють такі 

принципи інтерактивного навчання: принцип активності. Для досягнення 

поставлених цілей кожен  студент має брати активну участь у процесі 

спілкування і активно взаємодіяти з іншими. Принцип відкритого зворотного 

зв’язку. Забезпечення можливості висловлення учасниками групи думок, ідей чи 

заперечень щодо поставлених завдань. Саме завдяки активному використанню 

зворотного зв’язку учасники групи дізнаються, як інші люди сприймають їхню 

манеру спілкування, стиль мислення, особливості поведінки. Принцип 

експериментування. Забезпечення активного пошуку  студентами нових ідей і 

шляхів вирішення поставлених завдань. Цей принцип дуже важливий і як зразок 

стратегії поводження в реальному житті, і як поштовх до розвитку творчості й 

ініціативи особистості. Принцип довіри у спілкуванні. Саме на це спрямовано 

спеціальну організацію групового простору в ході проведення занять: зазвичай 

використовуваний у роботі прийом розташування здобувача освіти та  викладача 

по колу обличчям один до одного, для того щоб змінити в  студентів стереотипну 

установку й уявлення про те, як повинні проводити й організовувати заняття і 

яку роль у них має відігравати викладач. Принцип рівності позицій. Він означає, 
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що викладач не прагне нав’язати  студентам своєї думки, а діє разом та нарівні з 

ними. Своєю чергою, кожен студент має змогу побувати у ролі організатора, 

лідера [1, с. 211]. Інтерактивні методи, які забезпечують активну участь і 

взаємодію учасників одне з одним і з  викладачем: відпрацювання навичок; 

робота у групах; інтерактивні презентації; дискусії; мозкові штурми; рольові 

ігри; аналіз історій і ситуацій. Відпрацювання навичок включає такі етапи: 

докладне пояснення  здобувачам освіти алгоритму дій; демонстрування 

прикладу, як виконувати ці дії; відпрацювання запропонованої послідовності дій 

у парах (малих групах); демонстрування однієї-двох пар/груп (за бажанням); 

підтримка, констатація успіхів  здобувачів освіти; закріплення досвіду в 

домашніх завданнях, на наступних заняттях [2, с. 215]. Першим кроком у процесі 

вправляння навичок є докладне пояснення  здобувачам освіти суті навички, 

виклад ситуацій, у яких вона може застосовуватися. Після того як навичка 

озвучена і наочно показана, інші здобувачі освіти повинні отримати можливість 

почергово відпрацювати цю навичку. Це можна зробити в парах, трійках чи 

малих групах, щоб кожен учасник встиг впоратися. Після виконання вправи  

викладач пропонує здобувачам освіти доброзичливо і підбадьорливо зазначити 

сильні і слабкі моменти, які вони помітили під час відпрацювання навички. Сам 

викладач також бере участь в обговоренні, як правило, завершує його, доповнює 

і підсумовує висновки  здобувачів освіти. Для закріплення навички можна дати 

завдання застосовувати вміння впродовж наступного тижня в різних ситуаціях і 

аналізувати свої дії та їх результати. Обговорення у групах стимулює вільний 

обмін думками, збільшує ймовірність того, що здобувачі освіти краще 

зрозуміють почуття і позиції інших, більше зважатимуть на них. Робота у групах 

розвиває навички активного слухання, співпереживання, співпраці, впевненої 

поведінки і толерантності [2, с. 217]. Інтерактивне навчання уможливлює різке 

збільшення відсотка засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість 

здобувача освіти, а й на його почуття та волю. Найменших результатів можна 

досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5 %, читання – 10 %, зорове і 
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слухове сприймання – 20 %, демонстрація – 30 %), а найбільших – 

інтерактивного (групова дискусія – 50 %, практичні вправи – 75 %, навчання 

інших або негайне застосування знань – 90 %). Це середньостатичні дані, тому в 

конкретних випадках результати можуть різнитися, але в середньому таку 

закономірність може простежити кожен педагог. 
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ABSTRACT: the main objective of the study was to analyze current scientific 

research discovery outcomes of higher pharmacy educational perspectives around on 

multipurpose pharmacist’ occupation towards medicine, pharmaceutics and public health 

in Georgia. The study was a quantitative investigation and analysis of the characteristics 

of pharmaceutical vocational inquires and challenges in the direction on pharmacists’ 

profession, role, problems, perspectives and innovations in pharmaceutics and medicine 

in Georgia by using questionnaires. Were conducted a survey study. The in-depth 

interview method of the respondents was used in the study. The 7 types of approved 

questionnaires were used (Respondents were randomly selected): Questionnaire for chief 

pharmacists: 410 chief pharmacists participated in the study. Questionnaire for patients: 

1506 patients (customers of drug-stores) participated in the study. Questionnaire for the 

employed pharmacy faculty-student: 222 employed pharmacy faculty students 

participated in the study. Questionnaire for health-care specialists: 307 public health 

specialists participated in the study. Questionnaire for pharmacist specialist, 810 

pharmacist specialists   participated in the study. Were used methods of systematic, 

sociological (surveying, questioning), comparative, mathematical-statistical, graphical 
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analysis.  The data were processed and analyzed with the SPSS program. We conducted 

descriptive statistics and regression analyses to detect an association between variables. 

Statistical analysis was done in SPSS version 11.0.  A Chi-square test was applied to 

estimate the statistical significance and differences. We defined p< 0.05 as significant for 

all analyses. According to the study results, the level of basic training of pharmacists 

should be in compliance with the contemporary requirements. The pharmacist should 

have deep knowledge in pharmacology, in pharmacotherapy, in toxicology, in 

pharmaceutical care, in clinical pharmacy, in pharmacokinetics, in pharmacodynamics, 

in basic of medicine and in other pre-clinical and clinical directions. Such knowledge can 

be obtained only in the higher pharmaceutical education institutions. Therefore, 

pharmacist working in pharmacy must have only higher pharmaceutical education. It is 

necessary to provide a deep cooperation between pharmacists and physicians on the issues 

of pharmacotherapy and healthcare to ensure the patients’ health state effective 

improvement, and also to provide the best feedback regulation and revision in the 

healthcare specialists’ team work. Pharmacists also should be responsible for registration 

of the drugs’ side effect, as well as be attentive in case of improperness and professional 

defects of drugs they provide.  To achieve that it is necessary to raise awareness of 

specialists on the essence of pharmacists’ profession and functions among the medical 

personnel and general public. 

Introduction: In the pharmacy field, an increase of negative trends, such as poor 

mechanisms of interaction between professional education and the pharmaceutical 

market, a slow adaptation of graduates to the market reality is being observed. A 

difference between the increasing demands of the patients’ and the level of specialists’ 

knowledge, as well as adaptation to market reality can affect the process of professional 

development of pharmacists and the quality of pharmaceutical care in general [1-5]. 

The mentioned trends, as well as the pharmacists’ professionals’ increasing role and 

responsibility in the health care system, make the necessity to analyze the current 

practical experience and evaluate the theoretical background of the specialists’ 

development, as well as identify new contributing factors for their development as 
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professional pharmacist practitioners [6-9]. An integral part of the state system of 

measures to implement the rights of citizens for protecting their health, via using the 

quality pharmaceutical care services [10-15] The provision of pharmaceutical care 

maintenance is significantly dependent on the pharmacist personnel qualifications. In 

this concern, the professional qualification of drug experts is under the state control 

and is one of the state regulations objects in regard to the drug-medicine relationship 

aiming to maintain the competence of expert specialists throughout their careers with 

the varying requirements for professional quality [16-19]. In developed countries and 

in many developing countries in the pharmacy field there are also state regulations like 

as in family medicine [20-25]. A pharmacist, as a family doctor, should have the higher, 

post-graduate and consistent education in pharmacy, and also needs to hold the 

pharmacist license and periodic accreditation by the board of pharmacy [26-29]. In the 

western countries, pharmacists are the specialists with the higher pharmaceutical 

education who have graduated from the state-recognized and accredited colleges and 

universities, and only such qualification specialists are allowed to work in the 

pharmacy [30-35]. A pharmacy opening permission is issued only the pharmacists who 

holding higher pharmaceutical education with the pharmacist diploma [36-39]. The 

literature analysis showed that a study of individual aspects of the pharmacists’ 

professional development is directed to elaborating of the necessary requirements to 

ensure effective pharmaceutical care, postgraduate education, finding strategies for the 

better management of pharmacist personnel, pharmacists’ job satisfaction and issues 

of their psycho-social adaptation to the emerging market conditions. However, 

weighable studies aimed at understanding the perspectives of the pharmacist in the 

career aspect and the ways to provide high-quality pharmaceutical care have not been 

carried out yet [40-47]. 

Objective: main objective of the study was to analyze current scientific research 

discovery outcomes of higher pharmacy educational perspectives around on multipurpose 

pharmacist’ occupation towards medicine, pharmaceutics and public health. 
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Material and methods: Research objectives are materials of sociological research: 

the study was quantitative investigation by using survey (Questionnaire). Research 

objectives are materials of sociological research: the study was quantitative investigation 

by using survey (Questionnaire). The in-depth interview method of the respondents was 

used in the study. The 7 types of approved questionnaires were used (Respondents were 

randomly selected): Questionnaire for chief pharmacists: 410 chief pharmacists 

participated in the study. Questionnaire for patients: 1506 patients (customers of drug-

stores) participated in the study. Questionnaire for the employed pharmacy faculty-student: 

222 employed pharmacy faculty students participated in the study. Questionnaire for 

health-care specialists: 307 public health specialists participated in the study. 

Questionnaire for pharmacist specialist, 810 pharmacist specialists   participated in the 

study.; Totally 3888 respondents were interviewed in Georgia. We used methods of 

systematic, sociological (surveying, questioning), comparative, segmentation, 

mathematical-statistical, graphical analysis.  The data was processed and analyzed with the 

SPSS program. Results and discussion: The survey was conducted through the 

questionnaires.1506 patients were interviewed in Georgia. Questions and answers are 

given in the tables. On each question are attached diagrams or table. Questionnaire and 

diagrams are numbered. The data was processed and analyzed with the SPSS program. We 

conducted descriptive statistics and regression analyses to detect an association between 

variables. Statistical analysis was done in SPSS version 11.0. A Chi-square test was applied 

to estimate the statistical significance and differences. Study of The data was processed 

and analyzed with the SPSS program. We conducted descriptive statistics and regression 

analyses to detect an association between variables. Statistical analysis was done in SPSS 

version 11.0. A Chi-square test was applied to estimate the statistical significance and 

differences. We defined p < 0.05 as significant for all analyses. The study’s ethical 

items. In order to provide the study’s ethical character each participant of it was informed 

about the study’s goal and suggested of willingness of the work to be done. So, the 

respondents’ written or oral compliance was got on that issue. All the studies were carried 

out by the selected organizations administrations’ previous compliance. Were used 
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Informed consent form for each respondent to participate in an anonymous survey. During 

the whole period of research, the participants incognita was also provided. For the 

international rules and criteria’ conformity this human subject comprising given study was 

discussed and confirmed on the Bioethics Committee sessions of the YSMU. In order to 

meet the objectives, set in the research we also used the results obtained through analysis 

of available official information, studies and opinions about pharmacists, as well as the 

methods of quantitative studies. The research implementation required the following sub 

studies: The modern scientific research development issues of current scientific research 

discovery outcomes of higher pharmacy educational perspectives around on multipurpose 

pharmacist’ occupation towards medicine, pharmaceutics and public health. 

Results and discussion: on the basis of performed study results the following have 

been found: Mostly essential pharmaceutical activity issues for the respondents’ 

pharmacists’ majority were: new drugs, generic drugs, chemical and brand names of them; 

psychology of communication (relationships) with customers; issues of pharmacotherapy 

of certain diseases, pharmacology, pharmacodynamics, ppharmacokinetics and 

pharmaceutical care. It is apparent, that in the higher pharmaceutical education universities 

programs should be emphasized on the following subjects: pharmacotherapy, 

pharmacology, pharmaceutical care, clinical pharmacy and drugs toxicity. 

The most impacting factors influencing on the young pharmacists’ work 

satisfaction were found and evaluated during the research. These factors included the 

correspondence of qualification to work, correspondence of the work nature to 

capabilities of personality, existence of perspective for professional promotion, 

possibility to qualifications enhancement, existence of high degree of  responsibility 

for the result of work, information about affairs of the company and  of the staff 

activity, working conditions, existence of the labor contract of working regimen and 

salary, existence of benefits’ scheme for employees, support and assistance of the chief, 

direct  relations  with manager(s),relations with colleagues, possibility for the career 

enhancement. Analysis the data of respondents answers on the question „Do you think 

that the Government should make the certification of pharmacists? “(Q) revealed the 
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following in different categories: the majority of chief pharmacists, of consumers of 

medications, of the employed students, of the healthcare specialists and pharmacists 

considered, that Government should make certification of pharmacists (P<0.000) There 

are statistically significant points between variables.  

The study of the professional adaptation of pharmacists indicated that inadequate 

professional knowledge, improper performance of the acquired professional skills were 

the main reasons for imperfect pharmaceutical care supply. The majority of the 

pharmaceutical organizations’ heads and also the young specialists considered the 

coexistence of a mentor (experienced professional pharmacist) as the main factor of 

professional improvement for pharmacists’ professional adaptation. The pharmacists’ 

personnel must show stirring involvement in sharing their cognition, 

understanding, science, skill and contributing partnership and cooperation within the 

colleagues and other health care professionals in pharmacy direction. 

It is quite significant, that pharmaceutical companies regularly perform study of 

pharmacists’ work satisfaction. The pharmaceutical companies should determine 

combination of factors that effect on the pharmacists’ work satisfaction. 

Pharmaceutical companies should create favorable working conditions for pharmacists 

to enable the maximal realization of the pharmacists’ professional capabilities, skills 

and habits. A balance between the workload and pharmacists’ personal life should be 

more harmonized, convenient, resourceful and more poised. This will increase the 

quality of pharmaceutical care in pharmacies.  

It should be noted, that pharmacist’s satisfaction with income is a very sensitive 

factor that has a significant impact on the quality of pharmaceutical services performed 

in pharmacy, so the pharmacists’ salary should be revised and increased.   

It should be noted that in developed countries and in many developing countries 

pharmaceutical specialty is regulated profession alike the family medicine. In western 

countries pharmacist as a family doctor need higher pharmaceutical education, diploma 

and continuous pharmaceutical education, pharmaceutical license and periodic 

accreditation. Only pharmacists with higher pharmaceutical education have the right 
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to work as pharmacists’ position in the pharmacies. On the pharmacists’ certification 

programs should be only involved pharmacists who have graduated pharmaceutical 

faculties from state recognized and accredited universities.  

The majority of higher pharmaceutical education pharmacists’ specialists were 

female; among them the largest majorities were working on the pharmacist position at 

pharmacies. The Government and pharmaceutical companies should create 

promotional conditions for males to make pharmacist profession attractive for men. It 

is very important for career advancement and satisfaction to provide a balance between 

the workload and man personal life for the satisfaction by income, for pharmacists’ 

professional satisfaction, for pharmacist job satisfaction, and also for the career 

promotion perspectives. 

The Government should take care of the profession of pharmacist authority. The 

pharmacist’s profession in the health care system should increase the authority and 

social importance by the state support. Pharmacist’s profession should become of more 

power and authority; a pharmacist should have a much higher status in the healthcare 

system. Therefore, the role of a pharmacist is significantly increased in the healthcare 

system and is directly related to his professional education level. Therefore, pharmacist 

should have appropriate higher pharmaceutical education. All the mentioned is 

achieved then, when the pharmacist profession will move into the health-regulated 

professions list. 

The level of basic training of pharmacists should be in compliance with the 

contemporary requirements. The pharmacist should have deep knowledge in 

pharmacology, in pharmacotherapy, in toxicology, in pharmaceutical care, in clinical 

pharmacy, in pharmacokinetics, in pharmacodynamics, in basic of medicine and in 

other pre-clinical and clinical directions. Such knowledge can be obtained only in the 

higher pharmaceutical education institutions. Therefore, pharmacist working in 

pharmacy must have only higher pharmaceutical education. 

To increase the pharmacist’s professional qualification, professionalism, 

professional knowledge and competency the higher pharmaceutical education 
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universities programs should more emphasize the mentioned subjects. It is too 

important, that a pharmacist should realize and understand that qualification upgrading 

study courses, professional trainings and professional workshops are of great necessity 

for further professional advancement. Thus, the Government should develop 

continuous pharmaceutical education programs accessible to all pharmacists. The 

qualification upgrading study courses, professional education or training courses 

should be available for all pharmacists. Pharmacist’s education process should not be 

stopped. Developing a continuous pharmaceutical education system will enhance the 

professionalism of the pharmaceutical personnel. Experiential education should 

encourage perfection of critical opinion and the problem resolving processes along 

with the medicine discovery.  

Opinion that certification of pharmacists should be mandatory was more 

common among health care specialists than among chiefs (Chi-square = 45.2, p<0.001) 

and among pharmacists (Chi-square = 68.9, p<0.001), but the there was no statistically 

significant difference between chiefs and pharmacists. It was more common also 

among customers /patients than in pharmacists (Chi-square = 44.2, p<0.001).  The 

necessity of pharmacists’ certification was stated more often by employed students 

than by pharmacists (Chi-square = 57.3, p<0.001).   

Pharmacy faculty students should take part in the patient care practice in hospitals, 

society proceeding settings and in other practical experiences. Students should have 

the possibility to apply the clinical and pharmaceutical information taught in classes 

when studying in medical facilities by working under the supervision of volunteer 

mentors (the healthcare specialists or professionals). The research activity of the 

pharmaceutical faculty students in all fields of pharmaceutical practice should be 

encouraged. 

Quality reliance refers to the necessity to improve higher pharmaceutical 

education to guarantee a useful, sustainable and steady activity and appropriate skills 

and competencies of the tomorrow’s labor resources. The pharmacy degree programs 
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should be proposed at the higher pharmaceutical institution level and entire 

experimental constituent element in the clinical facilities. 

It is necessary to provide a deep cooperation between pharmacists and physicians 

on the issues of pharmacotherapy and healthcare to ensure the patients’ health state 

effective improvement, and also to provide the best feedback regulation and revision 

in the healthcare specialists’ team work. Pharmacists also should be responsible for 

registration of the drugs’ side effect, as well as be attentive in case of improperness and 

professional defects of drugs they provide.  To achieve that it is necessary to raise 

awareness of specialists on the essence of pharmacists’ profession and functions among 

the medical personnel and general public. 

On the basis of the theoretical and logical analysis the structure and composition 

of the factors have been developed, considering the objective (external), subjective 

(internal) and universal factors, which influence on the professional formation of the 

pharmacist. These factors comprised the content of work, position, correspondence of 

qualification and nature of work to capabilities, aspirations and inclinations of the 

pharmacist, the existence of perspective for professional promotion. The existence of 

perspectives for career promotion, the possibility to enhance qualifications, a high 

degree of responsibility for the work results, regimen, labor salary and the system of 

benefits scheme for employees, support and assistance of a manager, direct relations 

with manager and colleagues serve the essential base for the pharmacists’ successful 

work. The unity of criteria for pharmacist professional formation, for the common 

professional formation (characteristic to all stages) and the specific professional 

formation (characteristic to the separate stage) had been developed.  

Conclusion: The level of basic training of pharmacists should be in compliance 

with the contemporary requirements. The pharmacist should have deep knowledge in 

pharmacology, in pharmacotherapy, in toxicology, in pharmaceutical care, in clinical 

pharmacy, in pharmacokinetics, in pharmacodynamics, in basic of medicine and in 

other pre-clinical and clinical directions. Such knowledge can be obtained only in the 

higher pharmaceutical education institutions. Therefore, pharmacist working in 
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pharmacy must have only higher pharmaceutical education.It is necessary to provide a 

deep cooperation between pharmacists and physicians on the issues of 

pharmacotherapy and healthcare to ensure the patients’ health state effective 

improvement, and also to provide the best feedback regulation and revision in the 

healthcare specialists’ team work. Pharmacists also should be responsible for 

registration of the drugs’ side effect, as well as be attentive in case of improperness and 

professional defects of drugs they provide.  To achieve that it is necessary to raise 

awareness of specialists on the essence of pharmacists’ profession and functions among 

the medical personnel and general public. 
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 Розвиток всебічно розвиненої особистості передбачає, перш за все, 

формування творчого мислення, здатності критично аналізувати, робити власні 

висновки при опрацюванні різних інформаційних джерел. Одним зі способів 
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стимуляції евристичної активності студентів при вивченні фахових 

фармацевтичних дисциплін є впровадження інтерактивних методів навчання, а 

саме використання ПОПН-формули. Застосування такої технології сприяє 

розвитку активних знань слухачів, а також формує уміння аргументувати та 

відстоювати власну думку. Правильно організована навчальна діяльність 

викладача фахових дисциплін допомагає студентам самостійно реалізувати один 

з основних принципів фармації та медицини – доказовість.  

ПОПН – формула являє собою український варіант юридичної технології 

професора права Д. Маккойда-Мейсона з ПАР. Ідея полягала в тому, щоб знайти 

альтернативу тестам і впровадити якісно новий спосіб перевірки знань 

студентів. ПОПН – абревіатура, яка складається з перших букв таких слів:  

П – позиція;  

О – обгрунтування;  

П – приклад;  

Н – наслідок. 

Свою відповідь слухач формує, використовуючи такі допоміжні слова: 

Позиція: «Я вважаю, що…», «На мій погляд…», «На мою думку…», «Я 

погоджуюсь з…»;  

Обгрунтування: «Тому що…», «Оскільки…», «Так як»;  

Приклад: «Я можу підтвердити це тим, що…», «У якості підтвердження, 

наведу такий(і) приклад(и)...»;  

Наслідок: «У зв’язку з цим…»; «Тому ...»; «Згідно з цим ...»; «На підставі 

вказаного вище ...»; «Що дає можливість ...». 

Цей метод можна використовувати на заняттях у вигляді організаційного 

моменту, дискусії, навчальної суперечки тощо.  Крім того, складові формули 

дозволяють розібрати навчальну проблему та закріпити вивчений матеріал з 

теми. Ми хочемо поділитись одним з прикладів використання ПОПН-формули 

на заняттях з фахових дисциплін.  

Студент висловлює:  
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П – позицію: «Я вважаю, що краще вживати вітчизняні ліки ...»; 

О – обґрунтування: «Тому що вони значно дешевші...»; 

П – приклад: «Я можу підтвердити це тим, що в їх ціну не входить 

прив’язка до валютного курсу...»; 

Н – наслідок: «У зв’язку з цим (використання вітчизняних ліків збереже 

заощадження хворого...».  

Таким чином, виступ студента лаконічний і по часу займає приблизно 1-

2 хвилини. Але для того, щоб слухач зміг коротко озвучити свою думку, він має 

володіти достатнім мовленевим запасом слів, добре орієнтуватись в 

інформаційному потоку, виокремлювати важливе і доречне, вміти наводити 

неспростовні докази на захист своєї позиції. 

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що при використання 

технології ПОПН-формули, слухачам пропонується своєрідна схема для 

відповіді, але при цьому ми націлюємо їх не на 

запам’ятовування правильної відповіді, а на висловлювання власної 

аргументованої позиції із запропонованого питання. Застосування цієї технології 

спонукає студентів мислити логічно, чітко, коротко і послідовно висловлювати 

свою думку, критично ставитись до вирішення запропонованої проблеми.  

 

Перелік джерел інформації  

1. Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. 

Педагогіка та психологія. Вип. 60 (2019). С. 33-44. 

2. Гуменюк О. М. Інновації в науковій співпраці студентів і викладачів – 

важливий фактор забезпечення якості вищої освіти. Науково-практичний 

журнал. С. 37. 

3. Ковальова О. М., Герасимчук Н. М. Використання інтерактивних методів 

навчання на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. Вип. 1, Основ 

біоетики та біобезпеки. Редакційна колегія (2014). 

  

  



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

215 

УДК 37.015.311:615:005.336.2]:615.12 

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПОШУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ 

НАЛЕЖНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

Брагар Наталія Олексіївна 

Викладач  

Волошинович Анна, Гой Аліна, Сидорська Марія 

студентки 

Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 
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Студентам третього курсу відділення «Фармація», в рамках творчої групи 

обдарованих здобувачів освіти коледжу, всім хто виявив бажання приєднатись 

до роботи гуртка «Панацея», було запропоновано провести пошуково-дослідну 

роботу щодо визначення актуальних питань належної фармацевтичної опіки та 

сучасних методів обслуговування населення.  

Метою їх дослідження стало теоретичне обґрунтування методів 

обслуговування населення та практична частина роботи, що подана у вигляді 

опитування.  

Отже, в ході дослідження виявлено, що система із взаємообумовленими 

зв'язками лікар-пацієнт-фармацевт має деякі закономірності. Раніше лікар був 

головною фігурою у цій системі. Споживач лікарських препаратів займав 

пасивну позицію стосовно свого здоров'я, повністю довіряв лікарю, не володів 

інформацією про лікарські препарати. У свідомості пацієнта домінував постулат 

– лікарський препарат має виготовлятися та відпускатися лише за рецептом 

лікаря. Фармацевт виконував роль другого плану, престиж його професії був 
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невисокий. Такий стан зберігався до 70-х років ХХ ст [2]. Досягнення мети 

дослідження передбачало виконання таких завдань: виявити та сформулювати 

“критерії успішності” працівників аптек, що сприяють збільшенню доцільності 

та ефективності фармацевтичної допомоги, визначити сучасні методи 

обслуговування населення в аптечній мережі та їх ефективність, зробити 

висновки щодо задоволення населенням фармацевтичної опіки в аптечних 

мережах нашого міста. Об’єктами дослідження став процес взаємодії в системі 

«фармацевт-клієнт».  

Отже, студенти-науковці Волошинович А., Гой А., Сидорська М. активно 

залучились до пошуково-дослідної роботи. Студентки провели теоретичний 

аналіз матеріалу та визначили актуальність належної фармацевтичної практики, 

вивчили стан надання фармацевтами фармацевтичної опіки пацієнтам при 

купівлі безрецептурних препаратів та визначили необхідні умови для якісної 

фармацевтичної опіки, виявили та сформулювали «критерії успішності» 

працівників аптек, що сприяють збільшенню доцільності та ефективності 

фармацевтичної допомоги та визначили сучасні методи обслуговування 

населення в аптечній мережі. Опитування студентки проводили серед 

98 відвідувачів аптек міста та 107 студентів  медичного фахового коледжу 

ЗДМУ. Всі дані занесено до наукової роботи у вигляді діаграм та зроблено відео-

запис опитування. Перелік питань опитування та його результати: Чи 

користуєтеся ви інтернет-замовленнями? 68 % населення користуються 

інтернет-замовленнями, щодо студентів статистика досягла 57%. Чи задоволені 

ви наданням послуг в аптеках? 75 % населення задоволені обслуговуванням в 

аптеках, серед студентів результати становлять 82%. Яка інформація є для вас 

пріоритетною при здійсненні покупки лікарського засобу? При покупці 

лікарського засобу половина опитаних ставить в пріоритет інформацію про дію 

та способи застосування, 30 % про дозування та 20% про зберігання, щодо 

студентів, то цифри досягли 40, 45 та 15% відповідно. Як виконують фармацевти 

свою роботу при обслуговуванні вас? Щодо обслуговування, то 68% населення 
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задоволені роботою фармацевта, 30% вважають, що фармацевт виконує свою 

роботу поверхнево, а 2% взагалі не задоволені роботою фахівців. Результати 

серед студентів : 79%, 15% та 6% відповідно. Чи є доцільним впровадження 

інтернет-замовлень? На думку 82% населення впровадження інтернет замовлень 

є доцільним, серед студентів цієї думки дотримується 91%. Чи вважаєте ви 

фармацевтичну опіку важливою складовою успішного лікування хвороб? 89% 

населення вважають що фармацевтична опіка є важливою складовою хвороб, 

серед студентів так вважає 91%. Як ви вважаєте, через деякий час Інтернет-

замовленнями буде користуватися усе населення? 90% населення думає, що 

через деякий час все ж таки всі почнуть користуватись інтернет- замовленнями, 

щодо студентів, то до цієї думки схильні 93%. При покупці будь-яких препаратів 

чи виробів медичного призначення, ви завжди отримували від фармацевта 

інформацію про використання та зберігання? 67 % населення завжди отримують 

від фахівця інформацію про лікарський засіб, 26% зазначили що отримували таку 

інформацію інколи, та 7% взагалі ніколи не отримували, щодо опитаних 

студентів коледжу то результати становлять 86, 10 та 4% відповідно. Якщо ви не 

знаєте як застосовувати куплений вами препарат, у кого ви запитаєте цю 

інформацію? Коли людина не знає як застосовувати препарат то в 63% випадків 

звернеться до фармацевта, 20% вирішить самостійно ознайомитися з 

інструкцією та 17% запитає знайомого. Серед студентів до фармацевта 

звернеться приблизно ж та сама кількість, але в інших випадках більшість 

звертається до знайомого, а не читає інструкцію.  Ваша родина довіряє 

консультації фармацевтичного працівника щодо застосування препаратів? Ми 

виявили, що 58% родин довіряє фармацевту, 38% довіряє лікарю, а 4% запитає в 

разі  потреби у знайомого. Щодо сімей студентів, то 51% довіряє 

фармацевтичному фахівцю, 38% лікарю, а 11% знайомим. Ви консультуєтесь з 

фармацевтом, щодо сумісності препаратів? В ході опитування було виявлено що 

93% населення завжди консультується з фармацевтом щодо сумісності 

препаратів, серед студентів – 92%. Як ви вважаєте, чи є доцільним правило, яке 
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забороняє фармацевту відпускати будь які лікарські препарати дітям до 14 років? 

66% населення вважає, що впровадження правила що забороняє продаж ліків 

дітям до 14 років є доцільним, 34% проти даного впровадження. Серед студентів 

результати – 77 та 23% відповідно. Як на вашу думку, чи роботи зможуть 

замінити фармацевтичного працівника в аптеці? На питання «чи зможуть роботи 

замінити роботу фармацевта» згодою відповіли лише 6% населення та 4% 

студентів коледжу.  

Отже, під час дослідницької роботи було виявлено, що основою 

фармацевтичної опіки є професійні знання й досвід фармацевта, професійна 

фармацевтична етика, доброзичливе ставлення фармацевта до хворого і 

відповідальне ставлення до своїх обов’язків. В ході опитування населення було 

виявлено, що люди задоволені роботою фармацевтичних працівників та завжди 

отримують якісну фармацевтичну допомогу, та не проти сучасних нововведень 

в аптечну мережу. Вміння фармацевта правильно оцінити проблему пацієнта та 

забезпечити його необхідним лікарським засобом може дуже вплинути на 

загальний товарообіг аптеки. Навички грамотного спілкування з клієнтом, а 

також вміння задавати вірні запитання можуть дуже відобразитися на судженні 

клієнта щодо рівня професіоналізму конкретного фахівця і якість сервісу в 

цілому.  Здобувачі освіти, які були залучені до пошуково-дослідної роботи, після 

проведення роботи відзначили задоволення від спілкування з населенням в ході 

опитування. 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

В Україні до європейських стандартів актуальною стає проблема 

вдосконалення змісту підготовки фахівців у системі вищої освіти. Не є 

виключенням і фармацевтична освіта, яка за своїм призначенням покликана 

здійснювати підготовку сучасного, висококваліфікованого, ринково-

зорієнтованого працівника фармацевтичної галузі, спроможного забезпечувати 

надання належних фармацевтичних послуг.  

Рівень якості підготовки фахівців галузі фармації на основі 

компетентнісного підходу. Для оптимізації якості навчання і приведення її у 

відповідність до міжнародних стандартів необхідно переглянути та 

модернізувати ряд підходів. Досягнення більш високої якості навчання можливе 

сьогодні лише за рахунок інтеграції освіти, науки та інноваційної діяльності [3, 

с. 76]. Основоположне значення для удосконалення освітнього процесу у 

фаховому передвищому навчальному закладі є використання новітніх 

навчальних технологій.  

Компетентнісний підхід визначає вміння особистості розв’язувати 

проблеми, які виникають у пізнанні й поясненні явищ дійсності; при засвоєнні 

сучасних технологій; у взаєминах із людьми, у практичному житті; при виборі 

професії й оцінюванні своєї готовності до навчання; за необхідності розв’язувати 

особисті проблеми: життєвого самовизначення, вибору способу життя тощо [1, 
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с. 8]. 

У вищій освіті компетентнісний підхід направлений на формування 

ключових (базових, універсальних) та професійних компетенцій. Для готовності 

здобувачів освіти використовувати засвоєні фундаментальні знання, уміння та 

навички, а також засоби діяльності для вирішення практичних та теоретичних 

завдань, що виникають у результаті їх професійної діяльності. 

Якщо розглядати компетентність у професійній підготовці провізора, то 

вона визначається як інтегрована характеристика особистості фахівця, що 

включає компетенції та здатність виконувати певні виробничі функції щодо 

кваліфікованого забезпечення населення лікарськими засобами. 

Професійна компетентність характеризується сукупністю інтегрованих 

знань, умінь і досвіду, а також особистих якостей, що дозволяють людині 

ефективно проєктувати і здійснювати професійну діяльність через взаємодію з 

навколишнім світом. Основу показників сформованості суб’єктної професійної 

компетентності складають характеристики актуальної й потенційної діяльності 

спеціаліста [2, с. 26]. 

Спираючись на аналіз наукових досліджень щодо структури професійної 

компетентності, ми визначили такі компоненти професійної компетентності 

провізора, як: особистісний, когнітивний, практичний. 

Особистісний компонент має такі складові, як: мотиви, потреби, цілі, 

наявність інтересу до поглибленого вивчення фахових дисциплін; прагнення до 

творчості в професійній діяльності, об’єктивність і самокритичність в оцінці 

досягнутого рівня розвитку власної професійної компетентності. 

Когнітивний компонент є системою набутих теоретико-методологічних 

знань з гуманітарних та соціально-економічних, природничо-наукових 

(фундаментальних) та професійних (фармацевтичних) дисциплін, необхідних 

для забезпечення професійної діяльності та спілкування. 

Практичний компонент включає набуття професійних умінь, необхідних 

та достатніх для успішного здійснення професійної діяльності, визначених у 
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галузевому стандарті підготовки провізора, принципів використання їх у 

професійній діяльності фахівця фармації. 

Оцінно-рефлексивний компонент включає: здатність застосовувати знання 

і вміння для здійснення професійної фармацевтичної діяльності, творчий підхід 

у вирішенні конкретних задач технологічного, організаційного, пошукового, 

аналітичного, комунікативного характеру; здатність до самоосвіти й 

самовдосконалення; сформованість таких якостей, як креативність, 

ініціативність, налаштованість на співробітництво, здатність до передбачення, 

критичного прогнозування результатів діяльності й відносин, що відображається 

у володінні прийомами фармацевтичної опіки. Оцінно-рефлексивний компонент 

є регулятором особистісних досягнень, самоврядування, поштовхом до 

самопізнання, професійного росту, розвитку рефлексивних здібностей і 

формування індивідуального стилю роботи [3, с. 88]. 

Запропоновані компетенції дозволять здобувачу освіти і випускнику більш 

ясно розуміти цінності й установки по відношенню до конкретної мети; навчать 

контролювати свою діяльність, навчатися самостійно; шукати і використовувати 

зворотний зв`язок; бути впевненим у собі; здобувати навички самоконтролю; 

розмірковувати про майбутнє; звертати увагу на проблеми, пов`язані з 

досягненням поставлених цілей; привчать до самостійності мислення; вироблять 

навички з вирішення складних завдань і використання нових ідей та інновацій 

для досягнення мети. 

 Отже, у вищій фармацевтичній освіті України компетентнісний підхід 

буде відображений у галузевому стандарті нового покоління, що дозволить 

оптимізувати навчальний процес у вищому навчальному фармацевтичному 

закладі. Саме компетентнісний підхід направлений на кінцевий результат, 

удосконалює педагогічне супроводження навчального процесу, підвищує 

психологічну та комунікативну компетентність здобувачів освіти, закріплює та 

розвиває інформаційну базу університету, що концентрує ресурси для реалізації 

сучасної концепції вищої фармацевтичної освіти. 
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В статті розглянуто понятійний апарат спеціальності «Фармація», 

кваліфікації «фармацевт», визначено цілі фармацевтичної діяльності, напрями 

досягнення мети, професійні навички та якості, рекомендації щодо отримання 

задоволення від професійної діяльності. Отже, давніх-давен фармація була 

складовою буття, розвитку і здоров’я людини. В усі часи благословенна 

фармація була місією милосердя і співчуття до ближнього. Перші аптеки в 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

223 

Європі з’явилися в 1100 р. нашої ери в монастирях. Монахи готували лікарські 

засоби і безкоштовно віддавали їх хворим [4, c. 23]. Тисячі років професія 

«фармацевт» залишається однією із найшановніших і найпрестижніших. У наш 

складний і непростий час з важкою екологічною, економічною, соціальною 

ситуацією обійтися без ліків, як без води і хліба, неможливо, як би ми того не 

хотіли. Надзвичайно важливим є те, що ефективне виконання професійних, 

функціональних завдань і обов’язків роботодавці сьогодні пов’язують не тільки 

з наявністю диплома, але й з наявністю висококваліфікованого персоналу 

(особисті якості фахівця, риси характеру, вміння спілкування, працювати в 

колективі, мотивація в поведінці). Розглянемо ключові поняття спеціальності 

«Фармація». Фармація (грец. Pharmakon, лат. pharma –  ліки; англ. Pharmacy) або 

лікознавство, фармацевтика – науково-практична господарська діяльність з 

пошуку, синтезу активних і допоміжних речовин, створення, вивчення 

фармакологічної дії, виробництво ліків у промислових і аптечних умовах; 

забезпечення контролю їх якості, планування, організації та економіки, 

менеджменту та маркетингу, інформації та освіти, а також забезпечення 

раціонального та безпечного застосування ліків і використання виробів 

медичного призначення [1, c. 30].  

Як запевняють українські дослідники, фармацевт – спеціаліст з середньою 

фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-

аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на 

підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в органах управління 

фармацевтичної служби, фармацевтичних фірмах, підрозділах державної служби 

України лікарських засобів, науково-дослідницьких інститутах й навчальних 

закладах [10, c. 58]. Фармацевтична наука і практика постійно рухаються вперед, 

тому фармацевт також повинен постійно вчитися, удосконалювати свої навички 

і знання, підвищувати кваліфікацію, мати професійну мотивацію й особисте 

бажання йти в ногу з часом та досягати своїх цілей. Цілі – не просто мрії, про 

щось, чого тобі хотілося б. Для досягнення цілей потрібно навчитись планувати, 
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бути гнучким і не лінуватися. Досягнення цілей додає впевненості, зміцнює 

дружні стосунки і приносе задоволення. Провівши опитування студентів, 

стосовно того, які якості потрібні для досягнення цілей, ми визначили, що одні з 

найважливіших, а саме: впевненість у собі. Коли ти досягаєш простих цілей, то 

впевненіше ставиш собі складніші. Крім того, тобі буде легше день у день долати 

труднощі, наприклад, протистояти тиску ровесників. Стосунки з друзями. 

Людей приваблюють ті, хто розважний і цілеспрямований – тобто ті, хто знає, 

чого хоче і готовий трудитися, щоб досягти бажаного. До того ж один 

з найкращих способів зміцнити дружні стосунки – разом досягати спільної мети. 

Відчуття задоволення. Досягнення поставленої мети приносить задоволення. 

«Я люблю ставити перед собою цілі. Завдяки цьому я займаюсь чимось корисним 

і мені завжди є чого прагнути. Кожного разу, коли досягаєш мети, так приємно 

озирнутися назад і сказати собі: “Ура! У мене вийшло, я зробив, те, що хотів!”» 

(Крістофер). Біблійна істина: «Хто спостерігає за вітром, той зерно не посіє, і хто 

дивиться на хмари, той не буде жати». Відтак, як досягти своїх цілей. Ось що 

потрібно для того, щоб поставити цілі і їх досягти. Визнач цілі. Склади список 

можливих цілей і розташуй їх у порядку важливості, позначаючи, над якими ти 

будеш працювати в першу чергу, другу, третю і так далі. Все 

продумай. Стосовно кожної мети тобі треба: Встановити реалістичний термін 

виконання. Визначити, які кроки потрібні для її виконання. Подумати, які 

перешкоди можуть виникнути і як їх подолати. Дій. Не варто обдумувати кожну 

дрібницю перш ніж взятися за виконання своєї цілі. Визнач, що слід зробити 

в першу чергу, і зроби це. Позначай для себе кожний пройдений етап. Біблійна 

істина №2: «Плани старанної людини завжди ведуть до успіху». Також, щоб 

стати хорошим спеціалістом потрібно самоусвідомити, чи справді ти цього 

хочеш. Якщо ти добре розумієш, хто ти, то будеш обстоювати свої переконання, 

а не жити під диктовку суспільства. Самосвідомість –  усвідомлення того, хто ти 

є насправді. Ти – не тільки твоє ім’я і зовнішність, але й твої переконання, 

моральні цінності і риси характеру. Спробуй зрозуміти, ким ти є тепер і ким 
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хочеш стати. Для цього треба визначити свої сильні і слабкі сторони, 

сформулювати свої погляди. Помилки, які зіпсують ваш робочий день. 

Запізнення. Дослідження показують, що людина, яка лише на кілька хвилин 

запізнюється на роботу, здається недобросовісною в очах керівника. Оцінюючи 

якість роботи підлеглих, на більш високі позиції начальство ставить тих 

співробітників, які приходять вчасно або на 10-15 хвилин раніше. Ігнорування 

колег. Як тільки ви заходите в робоче приміщення, обов'язково привітайтесь зі 

своїми колегами. Ваше мовчання може бути сприйняте як зарозумілість, 

неповага або небажання спілкуватися, через що може постраждати комунікація 

зі співробітниками. Перерва на каву. Згідно з дослідженнями, оптимальний час 

для першого кавабрейку настає після 9:30. Рано-вранці, о 8-9 годині ранку, в 

організмі людини виробляється гормон стресу кортизол, який, зокрема, регулює 

рівень енергії. Тому, якщо ви приходите на роботу досить рано, вам не потрібно 

одразу ж поповнювати запас енергії. Дочекайтеся 9:30 або більш пізнього часу, 

коли організм дійсно буде потребувати нових сил, і зробіть собі кави. Ухиляння 

від складних завдань. Як правило, натхнення і продуктивність знижуються до 

кінця дня. Тому не варто починати роботу з легких завдань, відкладаючи більш 

складні на потім. Багатозадачність. Оскільки вранці ми сповнені енергії, багато 

хто з нас може помилково припустити, що без проблем зробить десяток справ 

одночасно. Дослідження показують, що така мультизадачність розсіює увагу і 

заважає зосередитися на головному. Щоб не втратити пильність, у перші десять 

хвилин роботи сконцентруйтеся на одному, а не на декількох, завданні. 

Зосередженість на негативних думках. Не дозволяйте особистим або іншим 

неприємним моментам поглинати всі ваші думки. Негативні думки заважають 

робочій продуктивності. Постарайтеся абстрагуватися від проблем і 

зосередьтеся на ділових питаннях. Таким чином ви і виконаєте свої професійні 

обов'язки, і морально зможете відпочити від переживань [2]. Фармацевтичні 

якості та навички. Посада фармацевт передбачає реалізацію лікарських речовин, 

предметів санітарії та гігієни, різноманітних товарів аптечного асортименту, 
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знання правил зберігання та продажу наркотичних, небезпечних і сильнодіючих 

препаратів. Які навички потрібні фармацевту: забезпечення належних умов 

зберігання лікарських засобів; досвід консультування покупців з лікарських 

препаратів; відпуск медикаментів за «першим столом»; контроль якості 

лікарських засобів, виготовлених в рецептурному відділі; дотримання 

санітарного режиму і фармацевтичного порядку; навички, розробки, 

випробування і реєстрації лікарських засобів; досвід виробництва лікарських 

засобів; навики, організації і проведення заготівлі лікарської сировини; 

володіння теоретичними і практичними навичками лікаря; акуратне і грамотне 

заповнення медичної документації; знання нормативно-правової бази аптечної 

діяльності; контроль якості лікарських засобів; знання асортименту лікарських 

засобів [11]. Нами проведено друге опитування студентів, стосовно того, якими 

якостями повинен володіти фармацевт, і побачили, що домінують такі як: 

активність; чемність; уважність; дисциплінованість; доброзичливість; клієнта-

орієнтованість; комунікабельність; оперативність; відповідальність; 

зосередженість; стрес-стійкість; терплячість; емоційна стійкість; енергійність. 

Згідно з нашим дослідженням, щоб отримувати задоволення від роботи треба 

виконати наступні умови, а саме: перерви на відновлення сил. Люди, які кожні 

півтори години роблять перерву в роботі, підвищують концентрацію уваги на 

30% порівняно з тими, хто робить одну перерву на день або працює без 

перепочинку. Також регулярні перерви підвищують рівень креативного 

мислення і позитивно впливають на стан здоров'я. Співробітники, чиї керівники 

заохочують їх час від часу залишати робоче місце, залишаються в компанії 

набагато довше. Розстановка пріоритетів. Люди, які вміють правильно 

розставляти пріоритети, краще концентруються на робочих завданнях і 

підвищують свою продуктивність. Важливі і складні завдання краще виконувати 

в першу чергу, а більш легкі – залишати на потім. Відчуття власної цінності. 

Відчуття підтримки з боку керівника, розуміння своєї цінності як співробітника 

істотно підвищує задоволеність роботою та надихає працювати ще краще. 
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Розуміння сенсу своєї роботи. Співробітники, які вважають свою роботу 

значущою і бачать сенс у своїх щоденних діях, працюють в радість і 

залишаються в компанії надовго. Розуміння сенсу роботи часто буває більш 

важливим фактором, ніж зарплата.  

Отже, фармацевт – це дуже відповідальна та серйозна професія. Провівши 

опитування серед студентів, ми виявили, що у спеціаліста повинні бути 

розвинуті такі якості, як: активність, чемність, уважність, дисциплінованість та 

доброзичливість. А також для досягнення цілей треба розвивати впевненість у 

собі, стосунки з друзями та відчуття задоволення. Тож, якщо ви хочете стати 

затребуваним фахівцем у сфері фармація, розвивайте в собі ці якості та любіть 

свою професію [4].  
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Останні тенденції у змінах аптечного асортименту вже протягом певного 

часу стимулювали висвітлення окремих питань щодо засобів лікувальної 

косметики на заняттях з фармацевтичної технології [2]. Впровадження для 

спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології 

парфумерно-косметичних засобів» дозволило відокремити набутий 

інформаційний досвід та ефективно застосовувати його під час вивчення 

дисципліни «Технологія ліків та парфумерно-косметичних засобів», яка 

віднесена до обов’язкових і містить у своїй структурі питання для теоретичної і 

практичної підготовки.  

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6318/istoriya-medicini-ta-farmacii
https://talent.ua/resume-shablon/farmacevt
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Для ефективного формування професійної компетентності майбутнього 

фахівця та її складових невід’ємним є вдосконалення практичної підготовки [1]. 

Саме тому практичні заняття студентів є основним підґрунтям для якісної 

освіти. Вони безсумнівно необхідні для закріплення знань та вмінь, які набуто 

студентами в результаті засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни 

«Технологія ліків та парфумерно-косметичних засобів», формування 

практичних навичок. При цьому суттєве значення має якісна теоретична база, 

для покращення якої перспективним виявилось використання кейс-методу та 

коротких реферативних доповідей з вузько направлених питань. 

Знайомство з характеристикою окремих косметичних форм, як пудри, 

лосьйони, тоніки, креми косметичні та ін., обов’язково має на увазі вивчення 

складових компонентів та їхню функцію у складі засобу. На цьому етапі істотне 

значення належить мотиваційній сфері, тому застосування індивідуальних 

підходів шляхом вирішення кейсів або призначення невеликих доповідей 

розширює інформативний об’єм теми, дозволяє покращити ефективність 

підготовки фахівців та набуття ними відповідних компетентностей.  

Під час розбору прикладів косметичної рецептури студенти проявляють 

активність, вступають у дискусії, діляться інформацією з власного досвіду, 

намагаючись обґрунтувати включення того чи іншого компоненту до рецептури.  

Під час обговорення зручно визначити якість теоретичної підготовки щодо 

властивостей інгредієнтів, профілю розчинності, можливих несумісних 

поєднань, технологічних особливостей введення компонентів, вибору упаковки, 

маркування.  

Таким чином, застосування на практичних заняттях сучасних методів 

проблемного викладання дозволяє забезпечити високу якість підготовки 

студентів, які навчаються за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», 

освітньою програмою «Технології парфумерно-косметичних засобів» 

магістерського рівня.  
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Critical thinking is one of the most desired skills of a pharmacy graduate because 

pharmacists need to think for themselves, question claims, use good judgment, and 

make decisions [2]. Professional English can provide students with necessary diversity 

of skills. Critical thinking is worldwide popular in the 21st century. Critical thinking is 

impartial because it does not support or prefer any person, group, plan more than 

others; valid because it is based on good reasons or facts that are true and, as a result, 

there will be correct interpretations in terms of solving problems. John Dewey defined 

critical thinking as "careful thinking directed to a goal" [Stanford Encyclopedia of 

Philosophy]. Robert H. Ennis describes critical thinking as "intelligent reflective 

thinking that focuses on deciding what to believe in and how to act" [8, p. 166]. 

https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/23
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D. Halpern interprets the concept of critical thinking as "the use of cognitive techniques 

or strategies that increase the likelihood of obtaining the desired end result" [11]. The 

abovementioned definitions explain conceptual ideas about the way of thinking, human 

reasoning. It becomes possible to trace in which systems a person lives, which are the 

consequences of the results of mental activity, realize and correct the decisions of 

mental activity guided by experience, environmental circumstances, and internal 

personal preferences that do not coincide with a sound decision. Sergiy Terno in his 

work “The World of Critical Thinking: Images and Mimicry’ suggests that "critical 

thinking" is a figural name attached to the scientific type of thinking to solve non-trivial 

practical problems’ [9], which is why this approach is also useful in pedagogy field.   

Modern English language learning consists of a great variety of critical thinking 

techniques that bring students during the studying process tangible results like the 

ability quickly to analyze the information, to estimate the resources where news comes 

from, express thoughts and ideas clearly, briefly, without relying just on personal 

beliefs. These techniques are trained during the learning of new vocabulary, analyzing 

teaching material, and completing exercises to form qualitative sets of knowledge. It 

means that modern perceiving models come side by side with the basic goals of 

education, due to M. Lipman [6].  

Being Fluent in different languages helps a person to find information from 

alternative sources, compare, evaluate, draw the right conclusions. It is possible to state 

that critical thinking in pair with English learning could develop the ability to use your 

knowledge and experience to make good decisions and judgments, in other words, to 

develop wisdom, sometimes self-criticism, understanding the necessity of self-

education in order to improve already acquired knowledge [10, p. 273].  

Critical thinking is regarded to be as an urgent need for life in the modern world, 

as the complex of skills that allows you to solve correctly a wide range of practical 

problems in any professional activity (architect, lawyer, doctor, etc.), in human 

relationships (moral choice situations), in scientific activity, in everyday life, etc [6, 

p. 2]. A foreign language thus is touted as an instrument. At the beginning of learning 
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foreign languages, English language in our case, there are probably a number of 

difficulties associated with expressing thoughts and ideas. It all starts with perception 

and respect to the categories of thinking of foreign language speakers. Understanding 

of basic differences can be achieved by completing systematically listening, reading, 

writing, and speaking tasks. The higher level of language learning is, the more 

differences are in the content of messages, the more critical and analytical thinking you 

need to interact with opponents. Defining the topic, problems, ideas, understanding of 

the rheme, further analysis depending on the ultimate goal helps to move to a new level 

of awareness, provide us to see relationships in the world of phenomena, predict future 

events and adjust responses according to needs. The modern approach in teaching 

foreign languages is to learn to make hypotheses, test them, consider alternatives, prove 

and justify. Such tasks imply subject to be convinced of the logical perfection, factual 

validity, and value of any information. 

 The organization of audio and text structures is different, but each structure 

allows to highlight the main idea and related information, reasons, and consequences 

and estimate the peculiarities of the situation. Pharmacists, who describes, models the 

causes and consequences, compares, agrees on the content and chronology and is able 

to solve problems is primarily guided by logical thinking. And logic is the science of 

how to evaluate argumentation and assertion. Critical thinking is a process of 

evaluation that uses logic to distinguish truth from fiction, meaningful from 

reckless [4]. Every year, publishers such as Cambridge University Press, Oxford 

University Press, Hueber, and Cornelsen Verläge introduce more and more tasks aimed 

to train ways of sound solutions, to establish the degree of validity of different 

assessments, exercises with alternative results, identify and reformulate economic, 

political, social, moral nature. The estimation is based on the example given by Terno 

S.O. from 1) the choice of the subject of estimation; 2) determination of the purpose 

(grounds); 2) selection of criteria; 3) comparison of the research subject with the 

selected criteria; 4) establishing the degree of compliance of the studied object with the 
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selected criteria; 5) making an evaluative judgment about the object under study; 6) 

reasoning of the assessment [9]. 

Undoubtedly, critical thinking is one of the most desired skills of a pharmacy 

graduate because pharmacists need to think for themselves, question claims, use good 

judgment, and make decisions [1, p. 1130]. It is needed in almost every facet of 

pharmacy practice because pharmacy students need to evaluate claims made in the 

literature, manage and resolve patients’ medication problems, and assess treatment 

outcomes [7].  

So, during Professional English classes we correspond to “six core critical 

thinking: interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation, and self-

regulation (directing one`s actions automatically) [5]. Due to the Adam M. Persky, 

interpretation includes understanding and communicating the meaning of information 

to others. Analysis includes connecting pieces of information together to determine the 

intended meaning. Inference is recognizing elements of information one has and using 

those elements to reach reasonable conclusions or hypotheses. Evaluation involves 

making a judgment about the credibility of a statement or information. Explanation 

includes adding clarity to information one shares so it can be fully understood by 

another person. Self-regulation is the ability to control one’s own thoughts, behavior 

and emotions [2]. 

Besides the six core skills, critical thinking is more than a stepwise process. It is 

a summation of attitude, knowledge, and knowledge of the critical thinking process 

(Attitude + Knowledge + Thinking Skills = Critical Thinking) [2]. All three 

components are necessary. First, individuals need an attitude that aligns with critical 

thinking. This attitude includes a willingness to plan, being flexible, being persistent, 

willingness to self-correct, being mindful, and a desire to reconcile information [1, 2]. 

If the attitude is not there, it is unlikely that the individual will engage in the actual 

process. Second, critical thinking requires knowledge or something to think about. The 

more knowledge the individual has, the better their process and answer. Thus, 

acquiring foundational, requisite knowledge is important in critical thinking. The final 
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part is the knowledge of the critical thinking process. Knowing the steps and following 

them is key to success. Not following the steps can lead to incorrect answers. Skipping 

steps is one of the barriers to critical thinking [2]. 

Continuing to develop this approach it is necessary to plan combined lessons, 

using scores and additional skills. Multiple-choice exercises, matching words and 

pictures or definition or translations exercises help to develop interpretation and 

analysis skills, odd-one-out exercises with word rearranging exercises train evaluation, 

inference and explanation abilities; synonyms, antonyms exercises, sentence 

translation exercises, fill-in-the-gaps exercises are responsible for creation the best 

conditions for pharmacy students to develop critical thinking. During the English 

lessons we suggest to start with matching words and pictures or definition or 

translations exercises because they help to get ready for the information in foreign 

language.  Multiple-choice exercises, odd-one-out exercises with word rearranging 

exercises can be further completed in order to activate critical thinking skills. Then, 

synonyms, antonyms exercises, sentence translation exercises, fill-in-the-gaps 

exercises are able to create strategies for choosing the best solutions. All this parts of 

the lesson are essential to prepare pharmacist students for the final task: speaking or 

writing exercise which main question can be multiple valued, disputable or have to be 

objectively predicted. To sum up, critical thinking skills are of supreme importance 

across all modern branches of science, which is why students, especially medical 

students, should get trained properly. Modern world challenges humans ability to 

understand, evaluate massive blocks of information, quickly adopt to the changing 

reality, choose from the variety of suggestions the most objective. Systematic learning 

of English language with the regards to modern teaching techniques can provide 

pharmacist students with essential skills of orientation in the world. Attitude, 

knowledge and thinking skills are parts of critical thinking that can be achieved by 

completing  multiple-choice exercises, matching words and pictures or definition or 

translations exercises, odd-one-out exercises, synonyms, antonyms exercises, sentence 

translation exercises, fill-in-the-gaps exercises. 
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В роботі опрацьовано проблема якості питної води у місті Запоріжжя. «За 

результатами лабораторного контролю у всіх досліджених пробах питної води 

(100%) виявлені відхилення від гігієнічних нормативів за органолептичними 

показниками: запах, смак та присмак», йдеться у повідомленні 

https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/
http://www.soeb.de/ueberblick/denken-im-modell/
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Держпродспоживслужби [2]. За перевіреною інформацією, з урядової гарячої 

лінії і в телефонному режимі продовжують надходити численні звернення 

мешканців міста Запоріжжя та села Матвіївка Запорізького району на 

погіршення якості питної води (неприємний запах та присмак) у системах 

централізованого питного водопостачання КП «Водоканал» Запорізької міської 

ради. Отже, якість води можна оцінювати за встановленим нормативам: 

фізичними, хімічними, біологічними. З деякими показниками якості, 

здебільшого фізичними, а то й хімічними, можна визначитися навіть у домашніх 

умовах, як кажуть, неозброєним оком. Наприклад, непрозора, каламутна вода або 

вода із нехарактерним запахом чи смаком, осад чи накип можуть дійсно бути 

ознаками відхилення стандартів цієї води від установлених норм. 

Вимоги до якості питної води встановлено Державними санітарними 

нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-400-10) [1].  Воду з підземних джерел, 

якість якої за всіма показниками відповідає вимогам, можна подавати 

безпосередньо в систему господарсько-питного водопостачання без очищення та 

знезараження.  

Якщо ж бактеріологічні показники сумнівні, то воду з таких джерел 

потрібно знезаражувати. Для приведення хімічних показників води відповідно 

до стандартів також існують спеціальні технології.  

Контролювати якість води за фізико-хімічними та бактеріологічними 

показниками потрібно в джерелах (у місцях водозаборів та у процесі обробки 

води) перед надходженням води у водопровідну мережу, а також у самій мережі. 

Контроль якості вихідної та очищеної води здійснюють за схемою скороченого 

та повного санітарно-хімічного аналізу.  

Під час дослідження якості води питної в місті Запоріжжя та області ми 

орієнтувались на положення ДСТУ 7525:2014.  В ході лабораторної роботи було 

проведено дослідження зразків води на наявність або відсутність певних іонів. 
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Для дослідження якості води було відібрано декілька проб води питної з різних 

регіонів міста Запоріжжя та області: 

Зразок 1 (місто Запоріжжя, Бородинський мікрорайон); Зразок 2 (місто 

Запоріжжя, Космічний мікрорайон); Зразок 3 (місто Запоріжжя, 

Олександрівський мікрорайон); Зразок 4 (смт Комишуваха, Запорізький район); 

Зразок 5 (місто Запоріжжя, Вознесенівський район). В ході проведення 

лабораторних  досліджень відхилень від норм ДСТУ 7525:201 не було виявлено. 

Отже, за результатами проведених досліджень якості питної води у місті 

Запоріжжя та області ми можемо зробити висновок що якість води відібраних 

зразків відповідає критеріям стандарту ДСТУ 7525:2014. 
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Сучасному провізору або фармацевту обов’язково потрібно мати 

метрологічні навички, так як вимірювання та технічні засоби входять у більшість 

операцій сучасного виробництва лікарських засобів. Тому при навчанні 

студентів-фармацевтів, однією з навчальних дисциплін є «Основи хімічної 

метрології». Начала метрології вивчають учні шкіл на природничо-

математичних предметах, де вони вивчають Міжнародну  систему СІ, яка 

дозволяє всьому світу проводити коректні та точні вимірювання будь-яких 

фізичних величин.  

Учасники XXVI Генеральної конференції з мір та ваг в Парижі прийняли 

дуже важливе історичне рішення: вони вирішили змінити чотири з семи 

основних фізичних одиниць системи СІ – моля, кілограма, кельвіна і ампера. Всі 

ці фізичні величини важливі в процесі виробництва лікарських препаратів і з 20 

травня 2019 року вже прив’язані не до еталонів, які зберігаються у Парижі, а до 

фундаментальних констант. Це дозволить не виробляти нові еталони, які з часом 

змінюють свої основні параметри. При цьому, будь-яка країна за допомогою 

констант, зможе розрахувати різноманітні фізичні величини, які прив’язані до 

фундаментальних констант. В той же час якщо пояснення щодо нового еталону 

маси наведені в методичних обґрунтуваннях, то для таких величин як моль, 

ампер та кельвин, потрібні методичні розробки. Треба зазначити, що 

впровадження константи «моль» достатньо складно приймається як учнями, так 

і студентами перших курсів.  

Метрологія – це наука, яка вивчає методи та процес вимірювання, а також 

забезпечує єдність та способи досягнення необхідної точності. Це важливо для 

такого процесу,  як виробництво лікарських препаратів, тому дисципліна 

«Основи хімічної метрології» потрібна студентам майбутнім фармацевтам. 

Для успішного впровадження переходу на нові основні одиниці 

Міжнародної системи СІ треба звернутись до розробників підручників з 

загальної хімії та фізики, щоб в методичних розробках було наведено достатньо 

прикладів задач і розв’язуваннями. 
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 Cтаття висвітлює деякі аспекти щодо використання ділової гри 

у освітньому процесі під час професійної підготовки майбутніх фахівців 

фармації. Доведено та обгрунтовано ефективність  цього методу як способу 

формування професійних компетенцій  у майбутнього  фармацевта з навчальної 

дисципліни «Фармакологія». 
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В сучасній системі охорони здоров`я України вагоме місце належить 

фармацевту, на якого покладена відповідальність за своєчасне та якісне надання 

https://zbruc.eu/node/84669
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фармацевтичних послуг.  В нинішніх умовах саме від кваліфікації фармацевта, 

його рішень та дій залежить здоров`я, а інколи і життя відвідувача аптеки. До 

того ж кардинальні трансформації в системі охорони здоров`я вимагають від 

освітніх закладів, що  здійснюють підготовку фармацевтів, постійно 

вдосконалювати  рівень формування  професійних компетенцій у здобувачів 

освіти з метою забезпечення їх високого професіоналізму та 

конкурентноспроможності на ринку праці. 

На сьогоднішній день основним завданням навчальної дисципліни 

«Фармакологія» Житомирського базового фахового фармацевтичного коледжу є 

не тільки формування компетентності  у випускника, а й набуття ними вмінь 

стосовно якісного, кваліфікованого застосування  набутих знань, навиків у 

професійній діяльності.  Майбутній фахівець практичної фармації окрім 

відпуску ліків повинен надати консультативну  допомогу відвідувачу аптеки 

щодо умов  раціонального застосування, проінформувати про можливі побічні 

ефекти та заходи їх запобігання, здійснити  вибір безрецептурного  лікарського 

препарату при певній клінічній ситуації, пояснити  взаємодію з  іншими 

препаратами, їжею, алкоголем, нікотином  та іншими чинниками, 

враховуючи  при цьому особливості фармакокінетики, фармакодинаміки 

лікарських засобів. 

Мета статті – обгрунтувати доцільність та  ефективність використання 

ділових ігор з метою  формування професійних  компетенцій на заняттях з 

фармакології.  

З метою активізації пізнавальної діяльності студентів під час проведення 

практичних занять з фахової дисципліни використовуються  професійно-ділові 

ігри з моделюванням ситуації наближеної до професійної діяльності.  Метою 

ділової гри є  набуття професійних компетенцій  шляхом максимального 

наближення учасника освітнього процесу  до реальних ситуацій, що можуть 

виникати у фармацевта  аптеки під час відпуску ліків.    
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 Науковці     вважають, що рольова гра допомагає навчитися через почуття, 

досвід, ставлення до конкретної життєвої ситуації, тому може 

використовуватися в освітньому процесі для отримання конкретних навичок [1, 

с. 47].  До того ж  ігрові технології дозволяють сформувати у студентів 

мотивацію до опанування дисципліною, спонукають їх до взаємодії, 

вміння  аналізувати ситуацію, зрозуміти її суть, сприяють розвитку  критичного 

та творчого мислення.  На думку  Ж. Яворської  « ділова гра – ефективний метод 

навчання, однак свою роль  вона може відігравати  тоді, коли тема гри, проблеми, 

які в ній вирішуються, тісно пов`язані з цілями і завданнями, що відповідають 

фахівцям  певного профілю» [2, с. 244].  

Матеріали аналізу проведеного наукового дослідження підкреслюють 

значення вимог стосовно організації та проведення ділової гри: завдання 

повинні  містити проблемні ситуації адекватної складності та 

максимально  наближатись реальних умов професійної діяльності; необхідно 

всіх учасників  залучити до гри та розподілити ролі між студентами з 

можливістю дій в конкретній ситуації; розробити структуру та сценарій гри; 

завдання ділової гри повинні бути актуальними,  досить ціками, спонукати 

студентів до дискусії, вибору та прийняття обгрунтованих рішень; умови 

проведення гри мають сприяти закріпленню навчального  матеріалу, 

формуванню, вдосконаленню професійних компетентностей  з дисципліни;  

учасників гри ознайомити з  критеріями щодо оцінки їх знань та навиків.  

За висловом І.Ю. Василяйко «викладач  у грі може бути центром, 

керівником і режисером,  виконувати функції одного з гравців, бути 

спостерігачем» [3, с. 145]. Тому вагомою передумовою  щодо ефективності 

ділової гри є створення викладачем позитивної психологічної атмосфери під час 

заняття, що сприяє активізації особистісного потенціалу студентів, дозволяє їм 

бути більш розкутими, креативними,  вільно та конструктивно  висловлювати 

свої думки, пропозиції стосовно вирішення змодельованого проблемного 

завдання.  
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До того ж викладачу важливо,  на думку О.Б. Тарнопольського 

постійно  використовувати в освітньому процесі  максимально різноманітні 

ділові ігри за формою, змістом, організацією їх проведення [4, с. 233].  

Оскільки ділові ігри, що використовуються під час вивчення фармакології 

моделюють  професійну діяльність фармацевта, участь в них передбачає 

достатній рівень професійної підготовки студентів як з самої дисципліни, так із 

суміжних спеціальних дисциплін.  

Наведемо приклад застосування ділової гри на практичних заняттях з 

фармакології. Тема заняття: «Лікарські засоби, що впливають на  функції органів 

дихання». Студентам запропоновано вирішити ситуаційну професійну задачу. 

Мета: актуалізувати знання з питань фармакодинаміки, показань щодо 

застосування, побічних ефектів, протипоказань лікарських засобів з даної теми 

та сформувати вміння щодо вибору безрецептурних лікарських засобів з 

урахуванням клінічної ситуації, проведення взаємозаміни безрецептурних ліків 

та надання  рекомендацій стосовно умов раціонального застосування. 

Умови гри: студенти діляться на мікрогрупи  і  кожна з них пропонує свої 

проміжні варіанти  вирішення ситуації, які в подальшому підлягають аналізу та 

узагальнюються. Тривалість проведення ділової гри регламентується. 

Перебіг гри: для усунення непродуктивного кашлю із супутніми 

симптомами подразнення  в горлі, нежиттю, чихання хворий самостійно  почав 

застосовувати  ацетал. Протягом двох днів  стан не поліпшився. Поясніть, у чому 

причина відсутності ефекту  та порекомендуйте необхідну 

фармакотерапію [5, с. 97].  

Для  успішного вирішення ситуаційної задачі студентам пропонується 

наступний алгоритм: пояснити відмінність непродуктивного кашлю від 

продуктивного та причину відсутності фармакологічного ефекту; за наведеними 

клінічними симптомами визначити фармакологічні групи, 

номенклатуру  безрецептурних  лікарських  засобів, які доцільно застосувати в 

даній ситуації, обгрунтувати вибір цих препаратів з урахуванням особливостей 
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їх фармакодинаміки; надати  консультацію стосовно умов раціонального 

застосування  вибраних лікарських препаратів, зазначивши  їх взаємодію з 

іншими ліками, їжею, алкоголем; запропонувати препарати-аналоги. 

В процесі  ділової гри  студенти можуть обирати  різні моделі взаємодії: 

студент-студент, студент-викладач,  студент-мікрогрупа, мікрогрупа-

мікрогрупа.  В мікрогрупах  формуються часткові вирішення завдання, які 

обговорюються, відпрацьовуються та приймається узагальнене рішення, яке 

підлягає аналізу. З метою запобіганню конфліктних ситуацій, непорозумінь, що 

можуть мати місце під час проведення ділової гри створюється  група експертів. 

Безсумнівно, що рольова  взаємодія допомагає студентам проявити свою 

ініціативність, ерудицію, творчість, вдосконалити  культуру 

мовлення,   комунікативні навички, що є досить важливим в майбутній 

професійній діяльності фармацевта. 

На наступному етапі під керівництвом  викладача здійснюється  аналіз 

результатів ділової гри у формі дискусії з залученням журі або 

учасників, акцентується увага на допущених помилках, підводяться підсумки та 

надаються рекомендації. 

Висновок. Використання ділової гри при вивченні фармакології формує у 

студентів творче професійне  мислення, комунікативну та професійну 

компетентність, розвиває почуття відповідальності за прийняті рішення, 

мобілізує їх інтелект, стимулює до саморозвитку, самовдосконалення.  
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Формуванню готовності студентів до пошуково-дослідної роботи 

присвячені праці вітчизняних науковців Т. Балагурової, В. Буряк, І. Драч, в яких 

найбільша увага приділяється розвитку критичного наукового мислення та 

творчого особистісного потенціалу у здобувачів. Погоджуємось з вченою  

Н. Уйсімбаєвою, яка в своїй роботі зазначає, що «щоб успішно управляти 

науково-дослідною роботою студентів, динамікою її складових елементів, 

викладачеві необхідно чітко уявляти її головні завдання: який об’єкт 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

245 

дослідження обрати і які методи дослідження застосовувати. Тому стратегічним 

завданням у цьому напрямку є передбачення таких умов, засобів: форм і змісту 

діяльності, які є найбільш сприятливими та оптимальними для розвитку і 

удосконалення науково-дослідної роботи» [1, с. 245]. 

Студентам третього курсу відділення «Фармація», в рамках творчої групи 

обдарованих здобувачів освіти коледжу, всім хто виявив бажання приєднатись 

до роботи гуртка «Хімічна скринька фармацевта», було запропоновано провести 

пошуково-дослідну роботу щодо аналізу хімічного складу піномийних 

косметичних засобів для догляду за волоссям. Метою їх дослідження стало 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка хімічного складу 

рідких, кремоподібних, желеподібних, порошкоподібних та аерозольних 

піномийних косметичних засобів для догляду за волоссям. Досягнення мети 

дослідження передбачало виконання таких завдань: розкрити особливості 

аналізу хімічного складу піномийних косметичних засобів для догляду за 

волоссям та експериментально перевірити їх якість в залежності від форми. 

Об’єктами дослідження стали шампуні Gliss Kur Oil Nutritive для сухого 

пошкодженого волосся схильного до посічених кінчиків 400мл, шампунь для 

блондинок Bio World Smart Color Shampoo 260 мл, шампунь «Полуниця, банан 

та носіння чіа» Schauma Nature Moments Shampoo 400 мл, натуральний твердий 

шампунь Green Way SHARME HAIR Almond, сухий шампунь для волосся 

«Вибух свіжості» Magic Shampoo L'Oreal Paris 200 мл (табл. 1).  

Для досягнення мети дослідження та виконання його завдань використано 

методи: системний аналіз науково-методичної літератури, бібліографічний 

аналіз наукових праць  з метою з’ясування розробленості досліджуваної 

проблеми; порівняння  для теоретичного обґрунтування відмінностей форм 

піномийних засобів для догляду за волоссям; моделювання та систематизація 

отриманих результатів; емпіричні: спостереження, анкетування, інтерв’ю, 

бесіда, тестування – з метою з’ясування якості пиномийних засобів по догляду 

за волоссям.  
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Таблиця 1. Зразки шампунів, відібраних для дослідження 

 
Зразок №1 

рідкі 

Зразок №2 

кремоподібні 

Зразок №3 

желе- і гелеподібні 

Зразок №4 

порошкоподібні 

Зразок №5 

аерозольні шампуні 

     

Шампунь Gliss Kur 

Oil Nutritive для 

сухого 

пошкодженого 

волосся схильного 

до посічених 

кінчиків 400мл 

Шампунь для 

блондинок Bio 

World Smart Color 

Shampoo 260 мл 

 

Шампунь "Полуниця, 

банан та носіння чіа" 

Schauma Nature 

Moments Shampoo 400 

мл 

Натуральний 

твердий 

шампунь Green 

Way SHARME 

HAIR Almond 

 

Сухий шампунь для 

волосся "Вибух 

свіжості" Magic 

Shampoo 200 мл 

L'Oreal Paris 

Зовнішній вигляд 

Однорідна 

багатофазна рідина 

без 

сторонніх домішок. 

легкого 

перламутрового 

відтінку 

Однорідна 

багатофазна 

рідина без 

сторонніх 

домішок. 

фіолетово-

перламутрового 

відтінку 

Однорідна багатофазна 

рідина без 

сторонніх домішок. 

легкого рожево-

перламутрового 

відтінку 

Однорідний 

розплав без 

сторонніх 

домішок. 

легкого 

перламутрового 

відтінку 

Аерозоль  

Хімічний склад 

Aqua, Sodium 

Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl 

Betaine, Sodium 

Chloride, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, 

Prunus Armeniaca 

Kernel Oil, 

Tocopheryl Acetate, 

Panthenol, 

Hydrolyzed Keratin, 

Cocamide MEA, 

Disodium 

Cocoamphodiacetate, 

Sodium Benzoate, 

Citric Acid 

Aqua, Sodium 

Laureth Sulfate, 

Cocamidopropyl 

Betaine, Coco 

Glucoside, Sodium 

Chloride, Glycerin, 

Swiftlet Nest 

Extract, Saccharum 

Officinarum (Sugar 

Cane) Extract, 

Citrus Limon 

(Lemon) Peel 

Extract, Lactic 

Acid, Malic Acid, 

Citric Acid, Guar 

Hydroxypropyltrim

onium Chloride, 

Glycol Distearate, 

Laureth-4, 

Disodium EDTA, 

Parfum, Propylene 

Glycol, Benzyl 

Alcohol, 

Methylchloroisothia

zolinone, 

Methylisothiazolino

ne, CI 60730, 

Butylphenyl 

Methylpropional 

Aqua (Water, Eau), 

Sodium Laureth Sulfate, 

Glycerin, 

Cocamidopropyl Betaine, 

Sodium Chloride, 

FragariaVesca 

(Strawberry) FruitExtract, 

Musa Paradisiaca 

(Banana) Fruit Juice, 

Salvia Hispanica Seed 

Extract, Disodium 

Cocoamphodiacetate, 

Coco-Glucoside, Glyceryl 

Oleate, Citric Acid, 

Sodium Benzoate, 

Behenamidopropyl 

Dimethylamine, PEG-7 

Glyceryl Cocoate, Parfum 

(Fragrance), Glycol 

Distearate, Laureth-4, 

Lactic Acid, 

Hydrogenated Castor Oil, 

Hydroxypropyl Guar 

Hydroxypropyltrimonium 

Chloride, Sodium 

Hydroxide, Benzyl 

Alcohol, Potassium 

Sorbate 

Sodium Coco 

Sulfate, Coco 

Glucoside, 

Anthemis Nobilis 

(Camomile) 

Flower Water, 

Cetearyl Alcohol, 

Fragrance 

Almond, 

Hydrolyzed 

Keratin, 

Glycerin, 

Arctium Lappa 

(Burdock) 

Extract, Prunus 

Dulcis Oil, Aloe 

Barbadensis 

(AloeVera) Gel, 

Phenoxyethanol, 

Hydrolyzed 

Wheat Protein, 

Rosemary 

EssentialOil, 

Eucalyptus 

EssentialOil, 

Melaleuca 

Alternifolia Oil, 

Mineral 

Pigments. 

Isobutane, Alcohol 

Denat., Oryza Sativa 

Starch / Rice Starch, 

Isopropyl Myristate, 

Dicocoylethyl 

Hydroxyethylmonium 

Methosulfate, 

Hydroxycitronellal, 

Stearalkonium 

Hectorite, Limonene, 

Linalool, Benzyl 

Salicylate, Benzyl 

Alcohol, Propylene 

Glycol, Propylene 

Carbonate, Alpha-

Isomethyl Ionone, 

Geraniol, Citronellol, 

Cetrimonium 

Chloride, Coumarin, 

Hexyl Cinnamal, 

Parfum / Fragrance. 
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Продовження табл. 1 
 

Колір/запах/водневий показник 

Золотистий / 

слабко-виражений / 

5,8 

Фіолетовий / 

слабко-виражений 

/ 5,4 

Рожевий / полуничний / 

5,6 

Слабко-рожевий 

/ слабко-

виражений / 5,8 

Безбарвний / 

Морський  

Масова частка ПАР/Піноутворююча здатність / Стійкість піни 

11,8% / 156 / 0,9 12,9% / 149 / 0,85 14,7% / 153 / 0,8 7,89% / 150 / 0,8 9,2% / - / -  

Призначення 

для ламкого, 

послабленого та 

посіченого 

волосся  

комплексної дії: 

фарбувальні, 

відтіночні та 

освітлювальні 

з допоміжними 

функціями: для 

частого миття 

(обережна, щадна) 

живильні 

(містять 

комплекс 

корисних 

домішок) 

Сухий (без миття 

голови)  

Маркування 

Відповідає 

вимогам 

нормативної 

документації 

Відповідає 

вимогам 

нормативної 

документації 

Відповідає вимогам 

нормативної 

документації 

Відповідає 

вимогам 

нормативної 

документації 

Відповідає 

вимогам 

нормативної 

документації 

 

 

Експеримент – для перевірки ефективності миття голови; статистичні – 

методи математичної статистики та графічні методи – для оброблення й аналізу 

кількісно-якісних показників експериментального дослідження. Практичне 

значення одержаних результатів дослідження полягало у розробленні 

студентами власних рекомендацій використання різних форм пиномийних 

засобів для догляду за волоссям з врахуванням індивідуальних особливостей 

споживачів. Отже, студенти-науковці А. Вільхова, К. Ківа, Т. Шупік, В. Албу та 

А. Руснакова активно залучились до пошуково-дослідної роботи. Студентки 

провели ґрунтовний теоретичний аналіз хімічного складу піномийних засобів, 

зокрема органолептичні та фізико-хімічні показники, сенсорний аналіз якості з 

використанням дескриптор-профільного методу. Вони входили до п’яти 

експериментальних груп, по 10 учасників в кожній. Анастасія Вільхова очолила 

першу експериментальну групу, до якої були залучені студентки для 

дослідження якості рідких піномийних косметичних засобів. Друга 

експериментальна група була під керівництвом Вікторії Албу, учасники 

дослідження кремоподібнихпіномийних косметичних засобів. Желеподібні 

піномийні косметичні засоби досліджувались в третій групі, яку очолила Тетяна 

Шупік, порошкоподібні – в четвертій групі, під керівництвом Карини Ківи. П’ята 
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експериментальна група, та Аліна Руснакова, аналізували якість аерозольних 

піномийних косметичних засобів. Контрольна група дівчат в кількості 50 

респондентів не дотримувались розроблених рекомендацій та не змінювали 

власний повсякденний догляд за волоссям. Найкращі загальні показники якості 

ефективності догляду за волоссям отримали зразок №1(80% позитивних 

відгуків) та зразок №4 (90%). В той час як зразки №3 (60%), №2 (50%), №5 (30%) 

отримали порівняно меншу кількість позитивних відгуків (табл. 2).  

 

Таблиця 2. Загальна оцінка піномийних засобів по догляду за волоссям  
 

Оцінка 

Експериментальна група 

Зразки Загальний 

показник 1 2 3 4 5 

Кількість респондентів 10 10 10 10 10  50 

Максимальна оцінка 

«Відмінно» 
80% 50% 60% 90% 30% 62% 

Оцінка «Добре» 10% 40% 30% - 30% 22% 

Оцінка «Задовільно» 10% 10% - 10% 20% 10% 

Оцінка «Незадовільно» - - 10% - 20% 6% 

 

 

Результати оцінки п’ятьох зразків було систематизовано та порівняно між 

собою, переваги використання кожної форми піномийних косметичних засобів 

для догляду за волоссям було зазначено у рекомендаціях-брошурах створеними 

студентками-науковцями. Здобувачі освіти, які були залучені до пошуково-

дослідної роботи, після проведення роботи відзначили зацікавленість процесом 

пізнання, розвинули почуття задоволення від досягнення дослідницької мети, а 

також радість творчої взаємодії.  

 

Перелік джерел інформації 

1. Уйсімбаєва Н., Науково-дослідна діяльність майбутнього фахівця. Наукові 

записки. Педагогічні науки. Вип. 88. 2017. С. 243-246.  

2. Parfums. Відкривай красу. URL: https://parfums.ua/ua/. 

 

https://parfums.ua/ua/
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УДК 37.016:615.322]:004.738 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ДОДАТКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ФАРМАКОГНОЗІЇ  

Тетяна Євгенівна Шкопинська 

к.с.-г.н, викладач фармацевтичних дисциплін 

Вікторія Вікторівна Яворська 

студентка ІІІ курсу відділення «Фармація»  

Медичний фаховий коледж  

Запорізького державного медичного університету 

м. Запоріжжя 

 

На сьогоднішній день існує велика кількість мобільних технологій, 

зокрема бездротові ноутбуки, персональні цифрові помічники (PDA) та мобільні 

телефони, що дають змогу удосконалити та урізноманітнити процес навчання. 

Зростання популярності мобільного телефону, як пристрою для навчання 

обумовлено можливістю створення нового віртуального навчального простору, 

демонстрації та знімання фото і відео контенту, виконання тренувальних вправ 

та наявністю чисельних додатків, що дозволяють зазирнути у світ природи. З 

цього приводу нас зацікавило вивчення мобільних додатків, що призначені для 

ідентифікації рослин.  

На сьогодні відомо декілька таких застосунків, зокрема Google Lens, 

PlаntNet, LeafSnap, PlantSnap, Flora Incognita, iNaturalist тощо. Метою нашої 

роботи обрано аналіз та порівняння додатків PlаntNet та Flora Incognita для 

ідентифікації нативних лікарських рослин та гербарію. Під час практичних 

занять з фармакогнозії, в тому числі виконання їх при дистанційній формі 

навчання можна ідентифікувати лікарські рослини із використанням цих 

сервісів. 

https://apkgk.com/uk/org.inaturalist.android
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Додаток Flora Incognita містить близько 5000 рослин і дозволяє 

автоматично ідентифікувати рослини, але слід врахувати, що програма є 

німецьким сумісним проектом двох університетів (Тechnische Universität 

Ilmenau, Max-Planck-Institut für Biogeochemie) тому орієнтована, перш за все на 

флору Центральної Європи.  

Безумовними перевагами Flora Incognita є простий інтерфейс, можливість 

зберігати свою колекцію або спостереження, безоплатність та відсутність 

реклами, а також існує можливість ділитися своїми спостереженнями у 

соціальних та медіа каналах. Особливість цього додатку у тому, що він підходить 

для ідентифікації диких рослин [1]. Для цього необхідно зробити чітке, якісне 

фото за допомогою камери смартфона [2] і через кілька секунд програма 

ідентифікує рослину, крім того програма містить додаткову інформацію про цю 

рослину, зокрема її характеристику, природний ареал та стан по захисту цього 

виду та попередження, якщо рослина належить до отруйних [3]. Вимоги до 

смартфону для роботи програми наявність операційної системи не нижче 

Android 5.0 та новіші версії.  

Якщо є необхідність працювати зі своєю колекцією рослин на різних 

пристроях, необхідно зареєструватися – створити профіль, для цього введіть 

електронну пошту та пароль, тоді всі ваші спостереження будуть збережені. 

Програма PlаntNet це суспільний науковий проект, що дозволяє визначити 

та краще впізнати всі види рослин, що живуть у природі, зокрема квітучі 

рослини, дерева, трави, хвойні дерева, папороті, ліани та кактуси, але 

першочерговою задачею розробники ставлять інвентаризацію дикоросів, які 

можемо спостерігати в природі та посеред міста, на газонах, у парках, за для 

кращого розуміння еволюції та біорізноманіття рослин [4]. Крім того PlаntNet 

має можливість шукати рослини певного континенту чи кліматичної зони.  

На даний момент додаток PlаntNet працює на «Android» так «iOS» і дає 

змогу розпізнати близько 20 000 видів і кожного дня стає ширшим завдяки 

співпраці користувачів, не містить реклами. Нову версію програми PlаntNet, 

https://www.tu-ilmenau.de/
https://www.tu-ilmenau.de/
https://www.bgc-jena.mpg.de/index.php/Main/HomePage
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розробники випустили у жовтні 2021 року. Треба підкреслити, що додаток має 

можливість фільтрувати визнані види за родами чи родинами, має посилання на 

багато інформаційних бюлетенів, які дають ботанічний опис рослини, 

рекомендації по використанню та дає можливість зберігати особисті 

спостереження.  

Для дослідження якості ідентифікації ми інтегрували програми на мобільні 

пристрої, робили фотознімки нативних рослин та гербарних зразків з метою 

перевірки точності роботи програм-ідентифікаторів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Ідентифікація зразків додатком PlаntNet 

 

Виконання дослідження проводилось в аудиторії на гербарних зразках та у 

ботанічному саду ЗДМУ. Аналіз отриманих даних представлено в табл. 1.  
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Таблиця 1. Показники ідентифікації програм PlаntNet та Flora Incognita 

№ 

з/п 
Назва лікарської рослини PlаntNet Flora Incognita 

1. 

Ковалія травнева 

Convallaria majalis L. 

(Гербарій) 

‒ + 

2. 

Деревій звичайний 

Achillea millefolium 

(Гербарій) 

‒ + 

3. 

Валер’яна лікарська  

Valeriana officinalis L. 

(Гербарій) 

+ + 

4. 

Горицвіт весняний  

Adonis vernalis 

(Гербарій) 

+ + 

5. 
Лаванда вузьколиста 

Lavandula angustifolia 
+ + 

6. 
Шипшина собача 

Rosa canina 
+ + 

7. 
Мірт звичайний 

Myrtus communis L. 
+ + 

Примітка: «+» - рослину ідентифіковано вірно; «‒» - рослина 

неідентифікована або ідентифікована не вірно 

 

 

Під час тестів ми виявили, що точність роботи додатку PlаntNet залежить 

від якості камери на вашому пристрої. Для повноцінного використання додатка 

PlаntNet необхідні знання латинської мови та не всі рослини мають переклад. 

Після ідентифікації можна продивитися інформацію про рослину у Вікіпедії, а 

також додаток спрямовує пошукача на сайти де можна більше дізнатися про вид 

та його використання. При ідентифікації нами нативних рослин всі рослини 

ідентифіковано, а гербарні зразки Convallaria majalis L. та Achillea millefolium 

програмою не ідентифіковані. 

Додаток Flora Incognita працює тільки в режимі live і не передбачає 

завантаження фото для ідентифікації. Для початку роботи необхідно вказати 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm_7yw_9n0AhVFhP0HHabABw4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9&usg=AOvVaw3KvWeSZJIDUvtG3HZwOP3K
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm_7yw_9n0AhVFhP0HHabABw4QFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9&usg=AOvVaw3KvWeSZJIDUvtG3HZwOP3K
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життєву форму рослини (польова квітка або кущ, трава, дерево чи папороть), а 

потім програма пропонує сфотографувати по черзі квітку, листя, плід і цілу 

рослину у природному середовищі та квітку збоку. Цей додаток всі 

запропоновані рослини ідентифікував вірно. Треба сказати, що в обох додатках 

є можливість обрати українську мову, але переклад не досконалий. 

Завдяки таким застосункам як PlаntNet та Flora Incognita ваш смартфон 

може стати інструментом для наукової роботи. Для цього вам необхідно: 

1. Встановити додаток за посиланням (для Flora Incognita https://flora-

incognita.ru.uptodown.com/android/download або для PlаntNet 

https://plantnet.ru.malavida.com/android/#gref ) 

2. Сфотографувати рослину та натиснути кнопку пошуку. 

3. Створити свою колекцію рослин. 

Таким чином, в нашому дослідженні краще спрацювала ідентифікація 

рослин в програмі Flora Incognita, але безсумнівною перевагою додатка PlаntNet 

є визначення рослин з галереї по фотографіям які ви зробили раніше і зберегли у 

гаджеті, так як під час екскурсій, мандрівок не завжди є можливість застосувати 

інтернет.  
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НОВІ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ. Е-РЕЦЕПТИ. 
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м. Запоріжжя 

 

З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації «Доступні лікі» перейшла в 

адміністрування Національної служби здоров'я України (НСЗУ)[1] і стала 

працювати за новими правилами –відпуск лікарських засобів (ЛЗ) 

відбувається лише за електронними рецептами (е-рецепти). 

Перехід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволив пацієнтам 

отримувати ліки за е-рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з 

НСЗУ, без прив'язки до місця проживання пацієнта чи місця надання медичних 

послуг [2]. 

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map
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Таблиця 1. Алгоритм отримання ліків за е-рецептом 

№ з\п № кроку Дії лікаря та пацієнта 

1 Крок 1. Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного 

лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана 

декларація. 

2 Крок 2.  Лікар проводить прийом і виписує електронний рецепт, що 

має містити усю інформацію, передбачену паперовим 

рецептурним бланком форми №1 (додаток 1 до Правил 

виписування рецептів на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 17 липня 2005 

року № 360) [3]. 

3 Крок 3.  Перевірка номера мобільного телефону, який зазначається 

в декларації і належить пацієнту. Лікар повинен назвати 

пацієнту код мобільного оператора та останні цифри 

номера. 

4 Крок 4.  Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в 

електронній системі охорони здоров’я (eHealth)[4]. 

5 Крок 5.  На мобільний телефон пацієнта приходить SMS з 

унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для 

отримання ліків в аптеці. Зміст SMS: "Ваш рецепт: ХХХХ-

ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ". 

6 Крок 6.  За необхідності або на прохання пацієнта лікар може 

роздрукувати консультаційний висновок, який містить 

розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В 

цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та 

номер електронного рецепта. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://ehealth.gov.ua/
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Продовження табл. 1 

7 Крок 7.  Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере 

участь у програмі «Доступні ліки». Називає провізору \ 

фармацевту аптеки номер рецепта. 

8 Крок 8.  Провізор \ фармацевт пропонує пацієнту ЛЗ, які є в цій 

аптеці і входять в програму «Доступні ліки». 

9 Крок 9.  Пацієнт обирає один із ЛЗ і називає чотиризначний код 

підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного 

препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і 

отримати ліки там. 

 

Таблиця 2. ЛЗ, що входять до програми реімбурсації «Доступні ліки» у 2021р. 

№ з\п ЛЗ МНН 

1 Аміодарон Amiodarone 

2 Амлодипін Amlodipine 

3 Атенолол Atenolol 

4 Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylicacid 

5 Беклометазон Beclometasone 

6 Бісопролол Bisoprolol 

7 Будесонід Budesonide 

8 Варфарин Warfarin 

9 Верапаміл Verapamil 

10 Гідроксихлорохін Hydroxychloroquine 

11 Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide 

12 Глібенкламід Glibenclamide 

13 Гліклазид Gliclazide 

14 Дигоксин Digoxin 

15 Еналаприл Enalapril 

 

https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map
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Продовження табл. 2 

16 Ізосорбідудинітрат Isosorbidedinitrate 

17 Карведілол Carvedilol 

18 Клопідогрель Clopidogrel 

19 Лозартан Losartan 

20 Метопролол Metoprolol 

21 Метформін Metformin 

22 Нітрогліцерин Glyceryltrinitrate 

23 Ніфедипін Nifedipine 

24 Сальбутамол Salbutamol 

25 Симвастатин Simvastatin 

26 Спіронолактон Spironolactone 

27 Фуросемід Furosemide 

 

Висновок. Перелік ЛЗ надається на І квартал 2021 року. Аптека надає 

місцевій владі фінансовий звіт та документальне підтвердження продажу ЛЗ, 

котрі підлягають відшкодуванню, та отримує повернення коштів з місцевих 

бюджетів протягом 15 робочих днів. 

 

Таблиця 3. Дії пацієнта у випадку відсутності потрібних йому безкоштовних 

ліків в аптеці 

№  

з\п 

Дії пацієнта 

1 Пацієнт може обрати іншу торгову назву та доплатити різницю. Більш 

дорогий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, 

пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та 

роздрібною ціною обраного препарату. 

2 Пацієнт може звернутись в іншу аптеку. 

3 Пацієнт може замовити ліки та зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. 
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Висновок. У кожному аптечному закладі, що бере участь в програмі 

реімбурсації «Доступні ліки», обов’язково має бути наявний найдешевший 

генерик та перелік цін відшкодування. 
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Для формування професійних компетенцій здобувачів фармацевтичної 

освіти Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного 

університету на заняттях з основ економічної теорії застосовуються проектні 

методи. Освітня технологія методу проектів має проблемно-орієнтований 

характер та підходить для пошуково-дослідницької діяльності та виконання 

самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи економічної теорії». В ході 

підготовки до подібного роду занять здобувачі фармацевтичної освіти слід 

виокремити низку проектів інноваційного розвитку фармацевтичної галузі, які 

найбільш вдало та деталізовано характеризують сучасні тенденції, зокрема: 

дослідження інноваційних новинок фармацевтичної компанії «Дарниця», суть 

інновації розумного складу передбачає: «використання новітньої техніки: 

механічні підйомники, ліфти, перевантажувачі; встановлення програмного 

забезпечення, що дозволяє: оптимально розміщувати палети з продукцією для 

зберігання, враховуючи особливості температурного режиму; відслідковувати 

місцезнаходження палет за допомогою системи візуалізації; введення в 

експлуатацію 12-ярусного роботизованого високостелажного складу висотою 28 

метрів, що функціонує без втручання людини – управляється 

комп’ютеризованою системою та пов’язаний з іншими зонами логістичного 

центру транспортною мережею конвеєрів і підйомників; управління цим 

автоматизованим складським комплексом за допомогою пов’язаних між собою 

інформаційних систем; результатами інновації є: забезпечений цілодобовий 

режим роботи автоматизованого складу; зниження операційних, транспортних, 

складських та управлінських затрат на 30% за рахунок використання 

роботизованої техніки й автоматичних транспортних систем; швидкість 

виконання замовлень у 10 разів більше у порівнянні зі старим 4-х поверховим 

складом; ефективне планування і контроль ресурсів» [4]. Інноваційна форма 

інфузій, яка полягає у «використанні сучасної технології пакування в асептичних 

умовах (blow-fill-seal – видув-наповнення-укупорка) забезпечує максимально 
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можливий рівень стерильності; що дозволяє флакону колапсуватися в міру 

використання розчину – він поступово стискається і вичавлює з себе препарат, 

що робить непотрібним використання спеціальної «повітряної» голки з бічним 

отвором; стійким до будь-яких механічних ушкоджень, а також дає можливість 

стерилізації у фармакопейному режимі при температурі 121 градус впродовж 15 

хвилин; використанні євроковпачка, який припаюється до флакона, має захисну 

плівку і запобігає забрудненню внутрішнього простору упаковки та витіканню 

препарату; EU GMP сертифікація дільниці з виготовлення інфузійних розчинів, 

завдяки новій технології пацієнт повністю захищений від ризику потрапляння 

повітря у кровоносне русло, коли препарат у флаконі закінчується – тобто, 

розв'язано проблему, яка роками ускладнювала роботу медичного персоналу. 

Форма флакону дозволяє розташовувати його під спиною пацієнта, що актуально 

при наданні невідкладної допомоги» [4].  Цифрове досьє лікарських засобів, яке 

характеризується «використанням платформи SAP/OpenText, цілісної та 

інтегрованої системи, що забезпечує мінімізацію часу і помилок при формуванні 

електронного досьє препарату. Технічна масштабованість платформи від SAP та 

OpenText дає  можливість зберігати значні масиви контенту. Досягненням 

інновації є прискорення виходу нових продуктів в ринок. До кінця 2021 року 

«Дарниця» планує випустити понад 25 нових фармацевтичних брендів. Завдяки 

переходу компанії на цифрові технології частина продуктів з’являється на 

аптечних полицях на 2 місяці раніше запланованого графіку» [4]. Діджиталізація 

фармаконагляду, яка забезпечується «створенням системи збору, накопиченням 

й аналізом даних у міжнародному форматі E2B (R2), який містить усі необхідні 

дані про побічні реакції або небажані явища; забезпеченням постійного і 

безперебійного доступу та можливості обміну даними про побічні реакції з ДП 

«Державний експертний центр МОЗ України»; можливістю швидкого збору 

даних з наукових статей та медіа – для отримання експертами повнішої картини 

щодо конкретного явища або препарату. Результатом інновації є швидка обробка 

інформації, що допомагає оперативно приймати рішення і забезпечувати 
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максимальну безпеку препаратів, розв'язання проблеми втрати даних, 

покращення їх систематизації» [4]. Ще одним проектом здобувачів 

фармацевтичного відділення слід виділити «моделювання технологічного 

процесу в режимі реального часу», студенти досліджували інноваційні 

технології запроваджені у фармацевтичній компанії ПАТ «Фармак», зокрема 

«програмне забезпечення SIMIT, яке дозволяє створювати цифровий двійник ще 

до початку запуску технологічного процесу. Це дає можливість випробувати 

технологію у віртуальному оточенні й оптимізувати її ще до установки 

устаткування. Раніше для такої оптимізації була потрібна зупинка виробництва. 

Таким чином істотно скорочено тимчасові витрати на запуск і налагодження, що 

становить більш ніж на 50%» [5]. Також, серед найбільш яскравих проектів була 

опрацьована робота української компанії «Біофарма», що спеціалізується на 

розробці і виробництві інноваційних препаратів з донорської крові людини, 

рекомбінантних препаратів, препаратів на основі споротворних бактерій. «Цього 

року «Біофарма» побудувала в Білій Церкві перший на пострадянському 

просторі завод з фракціонування плазми крові, інвестувавши $55 млн. Завдяки 

новітній технології можна буде перероблено більше 500 тон крові, яких 

вистачить, щоб закрити потребу в імуноглобуліні в Україні, а також у Білорусі, 

Казахстані, Вірменії, Грузії, Узбекистані, Таджикистані» [3]. Особлива увага до 

проектної діяльності відводиться кейс-чемпіонатам. Одним з організаторів кейс-

чемпіонату Всеукраїнського масштабу став Servier та веб-платформа CASERS, 

які провели для студентів фармацевтичних та медичних факультетів кейс-

чемпіонат Patient Care Challenge [6]. А саме, створення проетків мобільних 

додатків для пацієнтів, які мають захворювання на артеріальну гіпертензію. 

«Вибір саме такого кейсу зумовлений тим, що, крім розробки лікарських засобів 

у п’яти сферах (серцево-судинні, метаболічні, онкологічні, імунозапальні та 

нейродегенеративні захворювання), Servier також створює діджитал-рішення для 

здоров’я. Наприклад, додаток Angina Control розроблений для контролю стану 

пацієнта зі стенокардією. Додаток дозволяє легко фіксувати напади стенокардії 
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в електронному щоденнику; будувати звіти, відстежувати свій прогрес та 

ефективність лікування» [6]. І найбільш значимим проектом, який сприятиме 

динамічному зростанню економіки країни і збільшенню експортного потенціалу 

в цілому, став проект дослідження створення та супроводження діяльності 

інноваційно-інвестиційних кластерів на регіональному рівні. Студенти коледжу 

охарактеризували ядро інноваційного науково-виробничого кластера 

фармацевтичної промисловості Харківської області, яке включає «вузівську 

науку (Національна фармацевтична академія України), фундаментальну науку 

(Державний науковий центр лікарських засобів), освіту (Національна 

фармацевтична академія України) і виробництво (ВАТ «Фармацевтична 

компанія «Здоровье»; ВАТ «Хімікофармацевтичний з-д; ЗАТ «Харківське 

підприємство з виробництва іммуно-біологічних лікарських препаратів 

«Біолек»; Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоровье 

народа»; АТ «Біофарм»; комунальне підприємство «Харівська фармацевтична 

фабрика»; НВФ «Агрофітофарм»; Харківська державна біологічна фабрика; ЗАТ 

«Лекхім-Харків»; ТОВ «Мікрофарм»» [1]. Молоді науковці, долучені до 

проекту, погоджуються з думками вітчизняних  дослідників, що інноваційний 

кластер є «об’єднанням різних організацій (промислових компаній, вищих 

навчальних закладів, технопарків і бізнес-інкубаторів, науково-дослідних 

центрів і лабораторій, банківських і небанківських кредитних організацій, 

інвестиційно-інноваційних компаній, венчурних фондів, бізнес-агентів, органів 

державного управління, громадських організацій), яке дозволяє використовувати 

переваги внутрішньо-фірмової ієрархії і ринкового механізму і дає можливість 

більш швидко та ефективно розподіляти нові знання, наукові відкриття і 

винаходи» [2]. Отже, позитивний досвід використання проектних методів 

опрацювання  сучасних тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної 

галузі на заняттях з основ економічної теорії рекомендовано використовувати і в 

подальшій роботі для формування професійних компетенцій здобувачів 

фармацевтичної освіти фахових медичних коледжів України.  
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  Вступ. Проблеми удосконалення професійної підготовки майбутніх 

фармацевтичних фахівців (ФФ) та формування їх компетентностей, що 

розглядаються у площині конкурентоспроможності ФФ на сучасному ринку 

праці лишаються актуальними для досліджень.  

Враховуючи, що сучасну освіту неможливо уявити без використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), пріоритетним напрямом 

розвитку сучасної фармацевтичної освіти є інтенсивне впровадження 

інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій у навчальний 

процес [1, 2]. Популярність медіа зростає щодня і створює медіасередовище, яке 

впливає на освіту, світогляд та формування ціннісних орієнтацій молодих ФФ. 

Вплив може бути як позитивним, так і негативним. Протидіяти негативному 

впливу можна за допомогою формування у студентів медіакомпетентності (у т.ч. 

й професійної). Майбутні ФФ повинні вміти критично сприймати 

медіаінформацію, аналізувати, оцінювати та розрізняти факти й судження, 

створювати власні медіапродукти, використовувати в навчанні та майбутній 

практичній діяльності сучасні медіатехнології тощо. Все це забезпечує 

формування медіакомпетентності. 

Зазначимо, що медіаосвіта рекомендована до впровадження в національні 

навчальні плани всіх держав, у системи формальної, неформальної освіти від 

дошкільної до вищої професійної та післядипломної. Отже, 

медіакомпетентність, яка сформована на додипломному етапі під час навчання у 

ЗВО, буде удосконалюватися ФФ під час професійної діяльності відповідно до 

концепції безперервного професійного розвитку. Сьогодні, здебільшого, вона 

формувалася хаотично, вимушено, у результаті самонавчання, що потребує 

чіткої формалізації процесу та стандартизованості.  

Медіакомпетентність ФФ у сучасних реаліях дозволяє здійснювати 

професійну управлінську і маркетингову діяльність на основі використання 

традиційних (офлайн спілкування зі споживачами, колегами, лікарями, 

стейкхолдерами) і нових (онлайн спілкування – телемедецина, чат-боти 
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обслуговування, фармацевтична опіка онлайн, інтернет-конференції, онлайн-

навчання тощо) медіа для аналізу, обробки, інтерпретації і практичного 

застосування професійно-орієнтованих медіатекстів. Дана компетентність 

передбачає високий рівень критичного мислення й мотивації щодо усвідомлення 

власної професійної медіаповедінки (професійний імідж), моделі споживання і 

спілкування зі ЗМІ й соціумом, а також готовність до змін й адаптації до 

зовнішнього медіасередовища. Також, медіаграмотність виступає додатковим 

інструментом для ФФ як науковця: інформаційний пошук для подальшого 

використання у синтезі, розробці, стандартизації, виробництві фармацевтичної 

продукції, оптимізації процесів фармацевтичної дистрибуції та забезпечення.  

В рамках означеної проблемної площини, нами було проведено 

анкетування студентів випускних курсів освітньої програми «Фармація» та 

освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» ЗДМУ щодо 

визначення їх теперішнього медіапростору та вражень від переходу на змішану 

форму навчання на основі MS Teams. Так, наприклад, на питання «Які джерела 

інформації у Вас у пріоритеті?» 79% опитаних віддали перевагу пошуковій 

системі «Googl», 20%  іншим електронним джерелам, а 1%  традиційним 

підручникам. Проте, думка щодо вражень від онлайн-навчання у студентів була 

неоднозначною. 

Таким чином, обґрунтовано важливість й необхідність формування у ФФ 

професійної медіакомпетентності, визначено напрями її реалізації у практичній 

діяльності та під час навчання.  
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ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНО-
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН  

Тетяна Юріївна Четвертак 

к.пед.н., методист, викладач фармацевтичних дисциплін  

Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 

університету 

м. Запоріжжя 

 

Інтенсивна цифровізація та діджиталізація медичної освіти, оновлене 

нормативно-правове регулювання діяльності закладів освіти (накази 

Міністерства освіти і науки України: «Про затвердження положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» від 11.07.2019 № 977; «Про затвердження положення про порядок 

відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які 

навчаються в закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки» 

від 18.01.2018 №54)зумовили необхідність інноваційних підходів до навчання 

майбутніх медичних працівників, для удосконалення та покращення якості 

підготовки майбутніх фахівців, позитивної динаміки показників якості 

фармацевтичної освіти. Для ефективного здійснення зазначеного процесу 

залучаються всі зацікавлені сторони, а саме: заклад освіти, роботодавці, держава, 

органи влади та самоврядування, здобувачі освіти.  

Метою роботи є обґрунтування переваг залучення стейкхолдерів до 

проведення практично-орієнтованих семінарів в рамках викладання професійно-

орієнтованих дисциплін.  

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження були 

джерела наукової літератури зарубіжних та вітчизняних авторів з питань 
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багатосторонньої взаємодії всіх учасників навчального процесу. В рамках 

дослідження використано методи системного аналізу, контент-аналізу, 

моніторингу, логічного узагальнення.  

Основний матеріал дослідження. Дефініція «стейкхолдери» вперше 

означена Е. Фріменомяк: «група (індивід), яка може впливати на досягнення 

організацією своїх цілей або на роботу організації в цілому»[1], зараз поняття 

«стейкхолдери» має більш широке значення, а саме: зацікавлені сторони, фізичні 

та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, 

можуть впливати на досягнення нею своїх цілей і на її роботу в цілому, залежать 

від неї і внесок яких є основою успіху даної структури. Їх часто називають 

групами інтересів або групами впливу. Сучасні дослідники виділяють дві групи 

стейкхолдерів: «зовнішні і внутрішні. До зовнішніх стейкхолдерів відносяться: 

держава (нормативно-правове регулювання, цифри прийому), органи влади і 

самоврядування регіону і муніципалітету, роботодавці, абітурієнти та їх батьки, 

освітні організації, громадські організації, зацікавлені у соціальному 

партнерстві. Внутрішніми стейкхолдерами ЗВО є: науково-педагогічні 

працівники, адміністративно-управлінський апарат освітньої організації, 

студенти» [2, с. 58].Можливими напрямами співробітництва зі стейкхолдерами 

вчена В. Корнещук вважає: «залучення стейкхолдерів до розробки та перегляду 

освітніх програм; запрошення стейкхолдерів на навчально-методичні семінари 

на базі кафедри; анкетування дійсних стейкхолдерів; анкетування потенційних 

стейкхолдерів; встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема 

можливість проведення виробничої та переддипломної практики студентів на 

базі установ стейкхолдерів, подальше працевлаштування випускників кафедри 

тощо; залучення провідних фахівців установ стейкхолдерів до проведення 

навчальних занять на базі ЗВО та на базі установи стейкхолдера; залучення 

провідних фахівців установ стейкхолдерів, а також випускників кафедри до 

проведення занять і майстер-класів в межах студентських наукових гуртків; 

запрошення представників установ стейкхолдерів на захист кваліфікаційних 
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робіт здобувачів вищої освіти; залучення академічної спільноти до розробки 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених ОП; проведення 

разом з академічною спільнотою педагогічних експериментів, спрямованих на 

підвищення якості вищої освіти» [3, с. 128].  

Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного 

університету надає організаційно-методичний супровід процесу забезпечення 

якості фармацевтичної освіти, а саме: забезпечує прозорий механізм обрання 

стейкхолдерів, зокрема представників здобувачів освіти до ініціативних груп 

(фокус-групи); організовує підтримку стейкхолдерів у розвитку їх 

компетентності в процедурах забезпечення якості фармацевтичної освіти 

(забезпечення системи семінарівта тренінгів в рамках викладання професійно-

орієнтованих дисциплін), також проводиться консультування та урахування 

позицій та інтересів стейкхолдерівна постійній основі при плануванні діяльності 

закладу. За результатами анонімного анкетування всіх учасників освітнього 

процесу, проведеному в рамках дослідження, стейкхолдери мають 

максимальний вплив на: якість матеріально-технічної бази спеціальності 

«Фармація» (23%); якість методичного забезпечення навчальних дисциплін (46% 

респондентів); якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання 

здобувачів фармацевтичної освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній 

програмі (47%); забезпечення справедливості при формуванні рейтингів 

успішності майбутніх фармацевтів, вирішенні питань щодо відрахування 

здобувачів вищої освіти (54%); вибір методів навчання та виховання під час 

викладання фахових дисциплін (65%); можливість участі здобувачів 

фармацевтичної освіти в академічній мобільності, наукових проектах, 

конференціях, публікаціях (78%); якість процесу набуття практичного досвіду 

здобувачами фармацевтичної освіти (86%).  

Висновки. Залучення стейкхолдерів до проведення практично-

орієнтованих семінарів в рамках викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін забезпечує суттєве підвищення рівня надання освітніх послуг 
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здобувачам. Результатами багатосторонньої взаємодії є розширення контингенту 

студентів, зростання попиту на фармацевтичному ринку праці для випускників, 

активізація освітньої діяльності, збереження достойного іміджу і високого 

рейтингу Медичного фахового коледжу Запорізького державного медичного 

університету.  
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  Діабет – хронічне захворювання, пов’язане з нестачею в організмі власного 

інсуліну: підшлункова залоза не виробляє цей гормон в достатній кількості або 

організм не може його ефективно використовувати. Інсулін відповідає за рівень 

глюкози та основною ознакою цього захворювання є стійке підвищення рівня цукру 

в крові. Згідно з даними Міжнародної діабетичної федерації, кількість людей віком 

20-79 років, що живуть з діабетом, у 2019 році складала 463 млн, а згідно з 

прогнозом, у 2030 році їх буде 578 млн, а у 2045 – 700 млн. Фактори, які призводять 

до появи цукрового діабету: спадкова схильність; ожиріння; хвороби, за яких 

відбувається ураження бета-клітин підшлункової залози (панкреатит, рак 

підшлункової залози), захворювання інших залоз внутрішньої секреції. 

Провокуючими факторами у цьому випадку можуть бути: травми; різноманітні 

вірусні інфекції (краснуха, вітряна віспа, гепатит та інші захворювання, включаючи 

грип); стрес; вік (чим старша людина, тим більше є підстав побоюватися цукрового 

діабету). Комбінація факторів ризику підвищує небезпеку захворювання в кілька 

разів, тому своєчасне і кваліфіковане лікування всіх захворювань сприяє 

попередженню цукрового діабету. Розрізняють три типи діабету: І тип. Організм не 

виробляє достатньо інсуліну, тож не може переробити цукор, який потрапляє до 

нього разом із їжею. Для попередження ускладнень хворий приймає інсулін, тому 

цей тип називають інсулінозалежним. В Україні щоденної інсулінотерапії 

потребують майже 200 тисяч людей. ІІ тип. Організм неефективно використовує 

інсулін. Цей тип здебільшого пов’язують із надмірною вагою і браком фізичних 

навантажень, але є й фактор генетичної схильності. Хворі на діабет ІІ типу не 

потребують доз інсуліну, однак приймають ліки, що контролюють рівень глюкози 

в крові. Гестаційний або діабет вагітних. Характеризується зміною рівня глюкози в 
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крові вагітної жінки. Зазвичай цей симптом зникає протягом певного часу після 

пологів, однак його вважають ознакою схильності жінки до цукрового діабету, 

частіше ІІ типу. Симптоми діабету: надмірне сечовиділення, спрага, постійне 

відчуття голоду, втрата ваги, швидка втома, погіршення зору. В той час як розвиток 

діабету ІІ типу пояснюють генетикою, надто «сидячим» способом життя і 

«нездоровим» харчуванням. Причини виникнення діабету І типу досі достеменно 

невідомі. Як наслідок, запобігти йому неможливо. Ця хвороба супроводжує людину 

протягом всього життя, але може не погіршувати його якість, якщо вчасно приймати 

інсулін, контролювати харчування і вагу. В іншому разі діабет може призвести до 

ускладнень: розвиток інфаркту та інсульту, ниркової недостатності, утворення 

виразок на ногах через порушення кровотоку, ураження сітківки очей. За даними 

МОЗ майже 3% первинної інвалідності дорослих людей в Україні – наслідок 

захворювання на діабет. Профілактика розвитку діабету ІІ типу – по суті 

рекомендації зі здорового способу життя: слідкувати за вагою тіла, приділяти час 

фізичній активності, відмовлятись від куріння і контролювати раціон. В МОЗ 

нагадують, що препарати, яких потребують люди з ІІ типом діабету, входять до 

програми «Доступні ліки», тому їх можна отримати безоплатно чи з частковою 

доплатою. Хворі на діабет І типу можуть отримати інсулін безкоштовно або з 

доплатою, якщо здають аналізи на глікований гемоглобін двічі на рік і за їхніми 

результатами отримують рецепт у лікаря. Згідно зі статистикою ВООЗ, 

на сьогодні кожна десята людина в світі хворіє на цукровий діабет. Хвороба має 

тенденцію до поширення: у 2000 р. вона забрала життя майже 1 млн людей, 

а в 2016 р. від цукрового діабету у світі померло вже 1,6 млн людей. На сьогодні в 

Україні зареєстровано 1 млн. 134 тис. людей, хворих на діабет, з них 181 тис. 

пацієнтів змушені постійно приймати інсулін. За даними КУ «Запорізький 

Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР за 2019 рік 

в стаціонарах області проліковано 5176 хворих з цукровим діабетом, в тому числі 

407 дітей (0-17 років). Померло за рік 18 людей. За 9 місяців 2020 року проліковано 

2307 хворих, в тому числі 241 дитина. Померло 22 людини. Зареєстровано вперше 

хворих на цукровий діабет серед всього населення області в 2017 – 7254, в 2018 – 
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6161, в 2019 – 5834. Зареєстровано захворювань на цукровий діабет серед всього 

населення області в 2017 – 89063, 2018– 89799, 2019 – 89814. Поширеність на 100 

тис. населення склала в 2017 – 3316,38; 2018 – 3352,75; 2019 – 3376,51. На жаль, на 

сьогодні відсутня інформація від МОЗ та Центру громадського здоров’я щодо до 

того, якою є питома вага хворих, що помирають від поєднаної патології – COVID-

19 та цукрового діабету. Якщо говорити про дані ВООЗ, то серед причин смерті від 

COVID-19, цукровий діабет займає друге місце після серцево-судинних 

захворювань через виникнення серйозних ускладнень і смерті від поєднаної 

патології. Тому хворі на цукровий діабет повинні суворо дотримуватися усіх 

превентивних заходів, які включають носіння масок, обробку рук антисептиками та 

дотримання соціальної дистанції. Учасники ГО «Українська діабетична федерація» 

наголошують на тому, що ефективність лікування пацієнтів із цукровим діабетом і 

COVID-19 залежить від якості компенсації цукрового діабету. У зв’язку з цим 

доцільно враховувати необхідність закупівлі для інфекційних відділень систем 

постійного моніторингу рівня глюкози в крові. Пілотний проект реімбурсації 

препаратів інсуліну, що стартував у 2017 році в Україні, та електронний реєстр 

стали суттєвою зміною для 200 тисяч українців, які живуть із інсулінозалежним 

діабетом. Адже ця модель дає можливість адресно підбирати пацієнтам лікування, 

більше ефективно контролювати перебіг хвороби тощо. Тепер із рецептом лікаря 

пацієнт йде в аптеку, де отримує інсулін безоплатно або з доплатою, а всі 

призначення, результати аналізів та ускладнення фіксуються у електронному 

реєстрі. З 1 жовтня 2021 року програма забезпечення інсулінами перейшла до 

адміністрування Національної служби здоров’я України та увійшла до переліку 

“Доступних ліків”.  З 1 жовтня  інсуліновані препарати вже отримують пацієнти за 

електроним рецептом. Перший е-рецепт на інсулін пацієнту виписує виключно 

лікар-ендокринолог, на основі створеного та внесеного в електронну систему 

охорони здоров’я плану лікування. Повторний рецепт зможе також виписати 

сімейний лікар. До кого звертатись за повторним е-рецептом пацієнт обирає 

самостійно. Маючи е-рецепт пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні 

країни, яка має договір з НСЗУ за напрямом реімбурсації інсулінів. Впізнати таку 
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аптеку можна буде за наліпкою “+Інсуліни”. Крім того, знайти такі аптеки 

допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за безкоштовним номером 16-77. Також 

найближчим часом інформація з’явиться на онлайн-дашбордах НСЗУ. До Реєстру 

лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій 

включено 76 препаратів інсуліну. З них 47 – повністю безоплатні (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації  

Інсуліни Всього Сума 

Лантус 3,0 карт руч 1509 23 001,00 

Новорапід 3,0 карт руч  1489 12 669,00 

Протафан флекспен 3,0 1440 36 162,00 

Епайдра 3,0 карт руч  1342 57 413,20 

Актрапід флекспен 3,0 1225 81 520,40 

Айлар 3,0 карт 962 154 793,60 

Фармасулін НNP 100 10,0 фл 912 117 172,16 

Інсуман базал 3,0 карт 707 295 196,16 

Фармасулін НNP 100 3,0 карт  617 9 063,04 

Левемір 3,0 карт руч 557 20 877,36 

Трисіба 3,0 руч 541 19 420,80 

Хумодар Б 100 Р 10,0 фл 488 44 667,15 

Фармасулин Н 100 10,0 фл 362 79 882,99 

Фармасулин Н 100 3,0 карт 345 3 366,22 

Хумодар Б 100 Р 3,0 карт 294 33 866,25 

Інсуман Рапід 3,0 карт 283 65 023,20 

Хумодар К25 100 Р 10,0 фл 257 27 834,18 

Генсулін Н 10,0 фл 240 26 400,66 

Генсулін Р 3,0 карт  233 159 005,00 

Тожео 1,5 мл шпр руч  223 190 540,80 

Генсулін Н 3,0 карт 221 4 305,60 

Генсулін Н 3,0 карт 187 339 045,30 
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Продовження табл. 1 

Хумодар Р 100 Р 10,0 фл 181 197 155,72 

Інсуман комб 3,0 карт 178 17 390,32 

Протафан НМ 10.0 фл 152 3 342,42 

Фармасулін Н 100 5,0 фл 129 944,32 

Генсулін Р 10,0 фл 125 0,00 

Фармасулін НNP 100 5,0 фл 120 10 719,20 

Райзодег 3,0 руч  113 11 793,64 

Соліква 109 424 587,33 

Хумодар К25 100 Р 3,0 карт 103 231 788,37 

Актрапід НМ 10.0 фл 93 208 988,30 

Новомікс 3,0 карт руч 76 33 343,06 

Хумодар Р 100 Р 5,0 62 0,00 

Хумулін НПХ 3,0 карт 62 83 298,74 

Хумулін R 3,0 карт 40 14 112,23 

Хумодар Б 5,0 фл 33 20 971,96 

Мікстард 30 НМ 3,0 карт 30 2 459,93 

Фармасулін Н 30/70 100 10,0 фл 28 8 415,68 

Фармасулін Н 30/70 100 3,0 карт 26 54 671,66 

Генсулін М30 10,0  26 0,00 

Генсулін М30 3,0 19 0,00 

Хумалог 3,0 карт  18 274 006,46 

Хумалог Микс 25 3,0 карт 4 91 153,48 

Хумодар К25 5,0 фл 1 35 397,66 

Мінірін 0 55 790,08 

Фармасулін Н 30/70 100 5,0 фл 0 10 034,08 

Хумулін 3 3.0 карт 0 5 340,72 

Хумалог Мікс 50 3,0 карт 0 161,84 

 

Таким чином на основі аналізу отриманої інформації згідно наданих заявок 

лікувально-профілактичних закладів Запорізької області, робимо висновок, що 
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пацієнти найчастіше вживають такі препарати: Лантус-1509, Новорапід-1489, 

Протафан флекспен-1440, Епайдра-1342, Актрапід флекспен-1225. 
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СЕКЦІЯ 3 «ПЕДАГОГІКА» 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

УДК 378.147:004]:[37.016:[616-036.22+616.9]] 

  

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ВІДЕОСКРАЙБІНГУ ПРИ ВИВЧЕННІ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

«ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ІНФЕКТОЛОГІЯ» 

 Ірина Володимирівна Андрушко 

викладач епідеміології та інфектології 

Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради 

м. Житомир 

  

Abstract. The article considers the peculiarities of using the method of video 

scribing in the process of training of medical professionals. Video scribing is identified 

as a video-based explanatory method, which implies demonstration of short 

prerecorded video fragment with a set of keywords during educator’s speech. 

The aim of the article is to show the effective application of this method during 

lectures. The use of this innovative technology should improve the understanding and 

memorization of the material by the students, which potentially leads to overall 

increase in the quality of knowledge obtained during the lectures. 

Key words: scribing, video scribing, visualization, lecture 

  В статті розглянуто особливості використання методу відеоскрайбінгу в 

професійній підготовці медичних фахівців. Відеоскрайбінг – короткі яскраві 

відеопояснення. Мова викладача супроводжується викладеними аплікаціями та 

записом ключових слів. 
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Задум статті – показати ефективне застосування методу відеоскрайбінгу 

під час проведення лекційних занять. При використанні зазначеної технології, 

здобувачі освіти медичного закладу, краще розуміють і запам’ятовують 

матеріал, з легкістю засвоюють нові знання. 

Ключові слова: скрайбінг, відеоскрайбінг, візуалізація, лекція. 

Актуальність проблеми. Підвищення якості підготовки студентів у 

закладах вищої медичної освіти спонукає викладача до вибору форм і методів 

організації навчання. Це призводить до впровадження інноваційних технологій 

в освітній процес ЗВО, що робить його різноманітнішим і цікавим. Сприяє більш 

ґрунтовному засвоєнню матеріалу, активному науковому пошуку, підвищенню 

самостійної творчої роботи студентів [1].  

Однією з новітніх технологій створення презентацій є відеоскрайбінг. Це 

сучасна форма візуалізації освітнього процесу, при застосуванні якої 

підвищується якість сприйняття студентами нового матеріалу з дисциплін. 

Відеоскрайбінг зумовлює у здобувачів освіти створення яскравих 

візуальних образів, це забезпечує виникнення візуальних асоціацій з навчальним 

матеріалом, що призводить до високого відсотка засвоєння інформації [2, с. 34]. 

Мета дослідження полягає у проведенні аналізу особливостей 

застосування відеоскрайбінгу в професійній підготовці медичних фахівців, що 

сприяє більш досконалому засвоєнню нових знань під час лекцій, а також 

активізації впровадження методики при вивченні дисципліни: «Епідеміологія та 

інфектологія». 

Матеріали та методи: для досягнення мети використано 

бібліосемантичний метод та методи системного підходу й логічного 

узагальнення. 

Результати та їх обговорення. У Житомирському медичному інституті 

Житомирської обласної ради використовуються сучасні інтерактивні методи 

навчання для проведення усіх форм занять при професійній підготовці майбутніх 

фахівців [3, с. 167]. однією із таких методик є «відеоскрайбінг».  
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Відеоскрайбінг – ефективний метод передачі повідомлення певній 

аудиторії. Це один з різновидів скрайбінгу, який створюється за допомогою 

відеозйомки процесу створення фланелеграфного, магнітного або аплікаційного 

скрайбінгу [4, с. 60]. Фланелеграфний скрайбінг – застосовують фланелеграф –

(зображення кріпляться на ворсисту поверхню). Магнітний – зображення 

складаються з магнітних заготовок і кріпляться на магнітну дошку. Аплікаційний 

– на аркуш паперу викладаються готові зображення. Можна використовувати 

комбінований скрайбінг – поєднувати мальований з аплікаційним. 

Під час створення відеоскрайбінгу з дисципліни: «Епідеміологія та 

інфектологія» використовувались аплікаційний скрайбінг, частково мальований. 

Викладач за кадром розповідає, а на аркушах паперу викладаються готові 

зображення, періодично рукою здійснюється запис ключових слів. Таким чином 

були розроблені теми «Лептоспіроз», «Дифтерія», «ВІЛ/СНІД», «Сказ», 

«Малярія» тощо. По завершенню роботи були створені відео. Властивість, що 

вигідно вирізняє відеоскрайбінг, полягає у тому, що здобувач освіти одночасно 

сприймає слухову та зорову інформацію. Засвоєння інформації більш ефективне 

і на довший термін. 

Фрагмент відеоскрайбу з лекції дисципліни: «Епідеміологія та 

інфектологія» розкриває тему «Лептоспіроз»: епідеміологія (рис. 1). Скрайбінг 

забезпечує створення позитивної атмосфери освітнього процесу [5, с. 124]. Цей 

метод має такі особливості: емоційна насиченість і динамічний характер 

відеороликів. Привертання уваги студента і здатність утримувати її протягом 

тривалого часу, що сприяє повному і якісному сприйняттю інформації. 

Можливість інтеграції в презентації [6, с. 50].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Впровадження 

відеоскрайбінгу в освітній процес Житомирського медичного інституту ЖОР, 

показало, що використання цього методу дає змогу більш якісно засвоювати 

новий матеріал, впливати на мотивацію до навчання, спонукати пізнавальну 

діяльність студентів, розвинути креативні навички (пробуджувати уяву і творче 
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мислення), активізувати взаємозв’язок вербальної та візуальної інформації, легко 

відновлювати в пам’яті прослуханий матеріал. 

 

 

Рис. 1. Фрагмент відеоскрайбу з лекції «Лептоспіроз»: епідеміологія 

 

Отже, застосування методу відеоскрайбінгу при викладанні дисципліни: 

«Епідеміологія та інфектологія» є ефективним. 

В перспективі: статистичне обґрунтування підвищення якості освіти 

здобувачів освіти з дисципліни: «Епідеміологія та інфектологія» шляхом 

статистичного аналізу успішності студентів до і після використання методу 

відеоскрайбінгу. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ 

Борисюк Тетяна Анатоліївна 

викладач інформатики 

Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради 

м. Ковель  

 

У сьогоденні комп`ютери та інформаційні комп`ютерні технології так 

глибоко проникли у всі сфери нашого життя, що складно собі уявити сучасну 

людину, яка б обходилася без них.  

У столітті, що настало, діджиталізація суспільства відбувається із 

надзвичайною швидкістю. Можна сміливо стверджувати, що комп`ютери стали 

невід`ємною частиною нашого оточення, і ми змушені усе більше й більше 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-skraybinga-i-veb-kvesta-v-obrazovatelnom-protsesse
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-skraybinga-i-veb-kvesta-v-obrazovatelnom-protsesse
https://cyberleninka.ru/article/n/videoskraybing-sozdayom-sami
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взаємодіяти з ними. Вони стали інструментами практично у всіх сферах 

діяльності людини, і медичного працівника зокрема. 

Визначення компетенцій, яких потребує сучасне суспільство, спричинило 

модифікацію цілей та завдань, що постали перед освітою XXI століття. Значна 

роль у цьому процесі відведена навчальній дисципліні «інформатика», оскільки 

вміння та навички, що формуються саме при вивченні інформатики, за сучасних 

умов носять загально навчальний, загально інтелектуальний характер і можуть 

бути перенесені на вивчення інших предметів з метою створення цілісного 

інформаційного простору знань студентів.  

Основним результатом навчання є досягнення базових компетентностей 

студентів, а вони дуже важливі на сьогоднішній день, так як робоче місце 

медичного працівника – автоматизоване. 

Інтерактивне (від англ. Inter – взаємний, akt – діяти) навчання можна 

визначити як діалогічне. 

Процес підготовки сучасного спеціаліста потребує максимального 

зближення аудиторного навчання   та  позааудиторної   роботи з   практикою 

професійної діяльності. Необхідно, щоб студент постійно відчував зв`язок знань, 

які він отримує, з майбутньою роботою. Підготовка висококласного фахівця під 

силу тільки тоді, коли викладач об`єднує ідеї розвиваючого навчання, 

педагогіку співробітництва, сучасні інформаційні технологій для реалізації 

інтерактивних форм і методів, які дозволяють інтенсифікувати навчально-

виховний процес. 

Більше, ніж 2000 років тому Конфуцій сформулював принципи навчання: 

«Те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам`ятаю; те, що я роблю – я розумію». 

Саме активна, дійова позиція студента на занятті допомагає максимально 

засвоїти та використовувати знання, стимулювати розвиток мислення та уяви, 

викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання. 

При інтерактивному навчанні відбувається постійна активна взаємодія 

всіх, хто залучений до процесу навчання. При цьому ролі викладача та студента 
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перебувають у певній рівновазі: обидва працюють для того, щоб навчатись, 

ділитись своїми знаннями, досягненнями, певним життєвим досвідом. 

На заняттях інформатики часто використовуються такі активні форми: 

заняття-дискусія, заняття-практикум, самостійна робота з виконання 

творчих завдань в невеликих групах. Інтерес у групі викликають ситуаційно-

імітаційні форми і методи навчання, серед яких розрізняють ігрові 

(інсценування, ділові, рольові) та неігрові (аналіз конкретних ситуацій, круглий 

стіл, "мозковий штурм"). Вони найбільше забезпечують ефективність процесу 

професійного становлення.  

 Заняття з інформатики можна розділити на 4 основних типа: заняття 

засвоєння нових знань, заняття комбіновані, заняття формування практичних 

навичок і вмінь, заняття узагальнення, систематизації та контролю знань. 

Незалежно від типу заняття в тій чи іншій мірі  намагаюсь розвивати 

самостійність студентів в процесі навчання, націлюючи їх на самоосвіту: не 

зможе викладач на все життя вкласти студенту потрібний об`єм знань, тим 

більше в галузі інформаційних технологій. Молодий спеціаліст повинен вміти 

сам опанувати нове. Тому завдання викладача – навчити студентів вчитися. 

Навчання повинно стати організованою самоосвітою студентів під керівництвом 

викладача. 

На перших заняттях кожної теми більше свого часу витрачаю на 

пояснення нового матеріалу, а на наступних заняттях, коли студенти вже мають 

певний досвід роботи і можуть окремі дії виконувати самостійно, їм 

пропонується роздатковий матеріал, який може містити і завдання для 

закріплення матеріалу попередніх занять, перевірки знань, теоретичні відомості 

нової теми і завдання для закріплення нової  теми, тестові завдання. 

На   початковому   етапі   завдання   можуть   бути сформульовані так, що 

студентам пропонується метод розв`язку і послідовність виконання завдання на 

ПК. Поступово завдання ускладнюються і студентам пропонується самим 

вибрати методи і шляхи розв`язку завдання. 
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Виникненню нового покоління сучасних засобів навчання суттєво 

сприяла поява новітніх комп`ютерних технологій. У наш час неможливо уявити 

навчальний процес без використання засобів мультимедіа, телекомунікацій, 

комп`ютерних програм та інтегрованих навчальних середовищ, призначених для 

відпрацювання навичок, оцінювання результатів навчання, моделювання, 

самонавчання тощо. Фактично можна відзначити утворення специфічної 

підсистеми у системі сучасних засобів навчання. Ця підсистема містить засоби, 

які так чи інакше ґрунтовані на використанні комп`ютера (комп`ютерно-

орієнтовані засоби навчання). 

Сучасне покоління студентів багато часу проводить в Інтернеті. Тому 

завдання викладача використати цей момент з користю. Зокрема, хмарне 

середовище дозволяє розташовувати теоретичні відомості для студентів як у 

вигляді текстових документів, презентацій так і відеороликів. Викладач має 

можливість створювати з використанням спеціальних програм Word 

Art,  інтерактивного додатку LearningApps інтерактивні завдання і надавати 

студентам доступ до них. Сприяє проведенню інтерактивних занять і віртуальна 

дошка Padlet.  

Особливе місце займає веб-квест – проблемне завдання, проект з 

використанням інтернет-ресурсів, так як він сприяє: пошуку інформації в 

Інтернеті, розвитку мислення студентів на етапі аналізу, узагальнення та оцінки 

інформації, розвитку цифрових компетенцій та самостійної роботи студентів, 

розвитку дослідницьких та творчих здібностей, підвищенню особистої 

самооцінки. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок що, використовуючи на 

заняттях інтерактивні технології навчання, можна досягти більш реальних 

результатів у навчанні та вихованні сучасного медичного працівника. 

Практика показує, що при використанні інтерактивних методів навчання, 

студенти запам`ятовують: 80% того, що висловлювали самі; 90% того, що 

робили самі. 
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Поліпшується не тільки запам`ятовування матеріалу, але і його 

ідентифікація, використання   у   повсякденному   житті.   Використання   інтера

ктивних  методів навчання сприяє розвитку таких особистісних якостей як 

комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на 

компроміси. 

  

УДК 378.14.015.62:616-053.2 

 

ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ  ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДСЕСТРИНСТВО В ПЕДІАТРІЇ» 

Бондарцова Ніна Василівна 

заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач-методист, 

викладач педіатрії, медсестринства в педіатрії 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

Актуальність методичної проблеми «Підвищення результативності 

освітнього процесу шляхом застосування інтерактивних технологій при вивченні 

медсестринства в педіатрії» зумовлена часом, у якому ми живемо. Час не стоїть 

на місці… В ньому постійно проходять зміни, модернізація, тому перед 

суспільством постає необхідність виховання активної, самостійної, ініціативної 

молоді, яка здатна жити і працювати в сучасному світі. ХХІ століття називають 

«Століттям освіти», «Століттям творчої особистості».  

В умовах реформування освіти в Україні педагогічна наука і практика 

звертаються до прогресивних технологій навчання, які дають кожному 

здобувачу освіти виявити себе як особистість, а кожному викладачу – озброїтися 
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ефективними методами подання навчального матеріалу. Як стверджує китайська 

мудрість:  

«Скажи мені і я забуду,  

Покажи мені, і я запам’ятаю. 

Дай можливість діяти самому, і я навчусь». [ 2, с. 26]. 

Такі прості твердження обґрунтовують необхідність використання 

інтерактивних форм при вивченні дисципліни «Медсестринство в педіатрії». 

Тому проблема формування творчої особистості, впровадження в освітній 

процес інтерактивних форм навчання є на сьогодні надзвичайно актуальна. 

Тільки творчо мислячий фахівець спроможний правильно вирішувати виробничі 

завдання, які вимагають від нього умови ринкової економіки.      Отже, 

першочерговим завданням фахової передвищої освіти є створення умов для 

розвитку і саморозвитку кожного здобувача освіти «який усвідомлює свою 

належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації та 

підготовлений до життя і праці у світі, що змінюється» [1, с. 223]. 

З метою формування у здобувачів освіти медичних знань необхідно 

приділяти особливу увагу активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти, 

актуалізації опорних знань, можливості самостійного осмислення студентами 

значення отриманих знань для використання їх в практичній діяльності. 

І тому чітко постають питання: чому вчити і як вчити?  

В результаті цього при вивченні медсестринства в педіатрії і виникає 

проблема використання інтерактивних методів навчання, які повинні бути:  

зрозумілими; викладені в доступній формі; враховувати індивідуальні 

особливості здобувача освіти; виконувати навчальну, виховну, мотиваційну, 

розвивальну функцію; результативними. 

Кожен метод навчання – спосіб взаємодії викладача і здобувача освіти, 

сукупність повних їхніх ідей, які становлять процес навчання. Збільшення обсягу 

навчального матеріалу, розумового навантаження здобувачами освіти вимагає 

від викладача пошуку оптимальних засобів оволодіння теоретичними знаннями 
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та практичними навичками тому, що в сучасних умовах викладачі коледжу 

шукають та використовують такі моделі освітнього процесу, які будуть 

затверджувати якісно нові взаємовідносини між ними. Ці моделі спрямовані на 

гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти 

– з одного боку, з іншого – поєднуються з якісним оволодінням ними 

необхідними фаховими компетентностями [3, с. 99].                                           

Саме тому впровадження інтерактивних методів навчання допомагає 

викладачу вести освітній процес на рівні європейських стандартів та вимог. 

Творча робота вимагає від здобувача освіти аналізу проблемної ситуації, 

одержання нової інформації. Проводиться перетворення практичних занять у так 

звані «майстерні», тобто такі види занять, де здобувачі освіти під час 

обговорення, дискусій вирішують значущі проблеми спеціальності на основі 

власних самостійних напрацювань [ 4, с. 247]. 

Тому досвід роботи показав ефективне впровадження в освітній процес 

такої форми, як заняття-практикум під час проходження підсумкової практики 

здобувачів освіти, метою якої являється адаптація майбутніх медичних сестер до 

реальних умов праці, коли необхідно вирішувати завдання, пов’язані із 

самостійною діяльністю. 

Першорядне значення для здобувачів освіти має свідомість у навчанні. Не 

можна викладати не звертаючи уваги на те, чи розуміють здобувачі освіти 

матеріал, чи ні. 

Ще Костянтин Ушинський стверджував, що «чим більше будь-якого 

враження чи групи вражень, тим міцними лягають ці враження в нашу механічну 

нервову пам’ять, надійно зберігаються нею і легше потім відтворюються» [3, 

с. 105]. 

У медичному коледжі слід пам’ятати про те, що майбутня медична сестра 

повинна мати здатність своєчасно й самостійно розпізнавати типові хвороби, 

проводити основні дослідження для діагностики хвороб, надавати невідкладну 

допомогу, виконувати практичні маніпуляції і проводити відповідне лікування 
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невідкладних станів, уміти плідно взаємодіяти з колегами. Крім того, рівень 

ефективності її праці залежить від рівня загальної культури. Чим він вище, тим 

ширше її кругозір і здатність до асоціативного мислення, тим реальніше 

можливість чітко формувати і вирішувати проблему. Високий рівень культури 

визначає запас знань, які сьогодні не потрібні, але завтра можуть знадобиться 

фахівцеві в його професійній діяльності. 

При викладанні медсестринства в педіатрії викладач перш за все заохочує 

здобувачів освіти до активного освітнього процесу, виступає консультантом у 

вирішенні різних проблем, та під час проведення занять ставить за мету: 

прищепити зацікавленість до дисципліни; провести попередню підготовку 

здобувачів освіти за конкретним завданням: прочитати, продумати, опрацювати 

необхідну додаткову літературу, виконати самостійні підготовчі завдання;  

відібрати для конкретної теми найефективніші інтерактивні завдання, які дали б 

студентам ключ для засвоєння теми; під час інтерактивних завдань дати 

здобувачам освіти можливість добре подумати над завданнями, щоб вони 

виконували їх серйозно, а не механічно або граючись; обов’язково провести 

обговорення за підсумками інтерактивного завдання. 

Парну та групову роботу організовую на заняттях для  засвоєння  знань, 

умінь та практичних навичок. Здобувачі освіти працюють в парах, виконуючи 

завдання. Робота в парах вимагає обміну думками, дозволяє швидко виконувати 

практичні навички. 

Робота в малих групах використовується, коли завдання вимагає спільної, 

але не індивідуальної роботи. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: «спікер» - 

керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, 

визначає доповідача, заохочує групу до роботи); «секретар» - веде записи 

результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків; «доповідач» - чітко 

висловлює думку групи, доповідає про результати роботи. Робота в малих групах 

проводиться під час відпрацювання практичних навичок, рішення ситуаційних 

задач, складання плану сестринського спостереження за хворою дитиною, 
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визначення потенційних проблем, наданні долікарської допомоги при 

невідкладних станах тощо.  

Наприклад, такий вид діяльності на занятті, як «Акваріум» 

допомагає  вдосконалити практичні навички з дисципліни у малих групах. У 

цьому методі одна мікробригада працює самостійно, а решта бригади слухає не 

втручаючись. Мікробригаді, що працює в «Акваріумі» потрібно: озвучити 

ситуаційну задачу; обговорити її, використовуючи метод дискусії; вирішити її у 

формі ігрової моделі.  

Після завершення завдання місце в «Акваріумі» займає інша мікробригада, 

вирішуючи наступну ситуацію.  

Додаю до різноманіття форм навчання використання «Мозкового 

штурму», загальновідомої інтерактивної технології колективного обговорення, 

що спонукає здобувачів освіти виявляти творчість, розвиває вміння швидко 

аналізувати ситуацію. Під час проведення занять «мозковий штурм» може 

виникнути не заплановано, особливо під час розв’язування ситуаційної задачі, 

гри-заняття. Особливість його полягає в тому, що здобувачі освіти в процесі 

обговорення самі проводять аналіз, коригування пізнавального завдання. 

Найефективніший він під час практичних занять, групових консультацій. 

«Мікрофон» дає можливість кожному здобувачу освіти сказати швидко 

відповідь на поставлене запитання. Перед аудиторією ставлю запитання, 

пропоную імітацію мікрофона, який здобувачі освіти передають один 

одному.  Говорити може той, хто тримає мікрофон. Якщо студент не знає 

відповідь, він передає слово іншому. На завершення викладач підбиває підсумки.  

«Навчаючись – учусь» дає можливість взяти активну участь у навчанні та 

передачі своїх знань своїм одногрупникам. Після оголошення теми та мети 

заняття, роздаються картки із завданнями, кожен здобувач освіти 

ознайомлюється з інформацією, що міститься на картці, при необхідності 

запитує та перевіряє у викладача, чи правильно він розуміє дану інформацію, 
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потім доповідає кожен свою інформацію у доступній формі своїй групі [1, 

с. 308]. 

Із практики видно, що запровадження інтерактивних технологій дозволило 

рівномірно та інтенсивно адаптувати здобувачів освіти до освітнього процесу, 

підвищили їх зацікавленість у вивченні дисципліни «Медсестринство в 

педіатрії».  

Застосування інтерактивних технологій, систематичний і правильно 

організований контроль сприяє ефективності освітнього процесу, розвитку 

пізнавального інтересу до майбутньої спеціальності, а також вдосконалює 

підготовку фахівця, що здатний конкурувати на ринку праці [1, с. 411]. 

Здобувачі освіти  на заняттях оволодівають мистецтвом медицини. Але 

якими б сучасними технологіями ми не користувалися, які б форми контролю не 

застосовували, тільки любов до здобувача освіти, до своєї роботи може дати 

наснагу для плідної роботи та творчого пошуку. Можна довго сперечатися про 

те, яким має бути заняття! Незаперечно одне: заняття – це творчість кожного 

викладача. Композитор створює музику, художник – живописні полотна, а 

викладач – це творець, який створює урок як твір педагогічної майстерності, 

створює його для здобувачів освіти і разом з ними. 
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Забезпечення відповідних умов для збереження та зміцнення здоров’я 

учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти є актуальним питанням не 

тільки медичної освіти в Україні, а і фахової передвищої та вищої в цілому. Виявлені 

статистичні данні погіршення загального стану здоров’я здобувачів освіти диктують 

потребу у вирішенні цієї проблеми шляхом постійного вдосконалення змісту та 

якості освіти. Погоджуємось з дослідницею Г. Воскобойніковою, стосовно того, що 

«оптимальний рівень медичної підготовки учителя початкової школи є 

обов’язковим елементом його професійної компетентності, оскільки вчитель 

повинен вміти оперативно оцінити стан потерпілого або хворого здобувача, 

визначити обсяг невідкладної допомоги і без зволікань надати її дитині на місці 

події, з метою попередження можливих ускладнень або летального наслідку» [1, 

с. 2].  

Інноваційні підходи викладання основ медичних знань для майбутніх 

вчителів початкової школи вбачаємо у використанні засобів формування 

іншомовної комунікативної компетентності. Подібної думки дотримаються 

вітчизняні науковці, зокрема, за дослідженнями В. Г. Редько, «зі зміною парадигми 

іншомовної освіти, зумовленою тенденцією на формування в здобувачів умінь і 

навичок спілкуватись іноземною мовою, почали активно застосовуватись 

комунікативні завдання. Значною мірою це пов’язується з активізацією 
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використання особливих видів інтегративних групових форм навчальної 

іншомовної діяльності: навчальних мовленнєвих ситуацій, діалогових форм роботи, 

проектної діяльності, рольових ігор» [2, с. 363]. Вчений наголошує, що 

«комунікативне завдання є комплексним видом навчальної діяльності, який 

передбачає не тільки використання вмінь вербальної взаємодії, що зумовлює 

інтегрування мовленнєвого досвіду, набутого під час вивчення теми, яка наразі 

опановується, а кількох тем, які вивчалися раніше, й адекватної комунікативної 

поведінки під час спілкування та здатності успішно користуватися різноманітними 

стратегіями для досягнення його мети» [2, с. 364], також «в основу типології вправ і 

завдань слід покласти категорію спілкування та етапи його організації в 

навчальному процесі. Відповідно, доцільно розрізняти вправи, що готують до 

спілкування, навчають структуруванню акту спілкування (на репродуктивному та 

репродуктивно-продуктивному рівнях), формують механізми спілкування (на 

продуктивному рівні) і забезпечують формування навичок контролю рівня 

сформованості вмінь спілкуватись іноземною мовою» [2, с. 366].   

Отже, в змісті комунікативних завдань, які є сучасними засобами формування 

іншомовної комунікативної компетентності для майбутніх вчителів початкової 

школи, рекомендовано насичувати питаннями та темами навчальної дисципліни з 

основ медичних знань та охорони здоров’я дітей. Подальші дослідження є 

підґрунтям для визначення системи вправ і завдань, які здатні забезпечувати 

формування в майбутніх вчителів початкової школи іншомовної комунікативної 

компетентності.  
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Ольга Анатоліївна Гордейченко 

викладач фармацевтичних дисциплін 

Катерина Юферова, Ігнат Кримчеєв  

студенти 

Медичний фаховий коледж  

Запорізького державного медичного університету 

м. Запоріжжя 

 

Актуальність підвищення спритності та покращення фізичного стану 

здобувачів фармацевтичної освіти залишається важливою задачею занять з 

фізичного виховання, нами запропоновано вирішення цієї задачі засобами 

настільного тенісу. Ознайомившись з роботами українських науковців 

Л.Г. Гришко, Н.В. Завадська, І.В. Новікова, О.М. Чиченьова, в яких зазначено, 

що «настільний теніс як вид спортивних і рухливих ігор не вимагає великих 

матеріальних витрат. При цьому в процесі гри, яка відрізняється високою 

руховою активністю, у студентів формуються такі важливі якості, як швидкість, 

спритність, координація, увага, реакція, окомір. У процесі ігрової діяльності ті, 

що займаються, отримують досить значне і в той же час посильне фізичне 

навантаження і в той же час емоційну зарядку. Настільний теніс корисний для 

здоров'я і допомагає розвинути багато особових якостей, які кожній людині 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_35
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згодяться в несподіваних життєвих ситуаціях. Це і швидке ухвалення рішення, і 

миттєва реакція, і прекрасна спортивна форма. Настільний теніс розвиває багато 

не лише фізичних, але і морально-вольових якостей. Це і сила, і спритність, і 

швидкість реакції, і уміння передбачати. При грі в теніс також розвивається і 

дрібна моторика. Величезний оздоровчий ефект настільний теніс приносить 

серцево-судинній і дихальній системам. Позитивний ефект від зайняття на 

зорову систему. Особливо, цей вид спорту корисний тим, хто багато часу 

проводить за комп'ютером. Настільний теніс відмінно впливає на координацію 

рухів, адже треба встигати відбивати м'яч, що летить, а для цього без точних і 

скоординованих рухів усього тіла просто не обійтися» [1, с. 5-6]. Робимо 

висновки, що гра в настільний теніс суттєво покращує загальний фізичний стан, 

для підтвердження цього нами проведено експериментальну оцінку підвищення 

спритності та покращення фізичного стану здобувачів фармацевтичної освіти 

засобами настільного тенісу. В ході дослідження було опрацьовано теоретичні 

матеріали: науковців в галузі фізичного виховання та спорту, визначено 

особливості методики розвитку спритності студентів та покращення фізичного 

стану студентів засобами настільного тенісу; вдосконалено та апробовано 

методику розвитку спритності студентів першого курсу груп Ф21-1 

(24 здобувача) та Ф21-2 (25 здобувачів). Отже, нами визначено, що спеціальна 

спритність тренується в процесі навчально-тренувального заняття біля столу з 

різними суперниками, які мають різну як атакуючу, так і захисну техніку. Чим 

багато раніше тренування, тим різноманітніше поєднання виконуваних кидків, 

випадів і різних пересувань біля ігрового столу, тим вище продуктивність. 

Практична частина апробації проходила на заняттях гуртку настільного тенісу в 

Медичному фаховому коледжі ЗДМУ, в ході занять щовівторка здобувачі 

фармацевтичної освіти опрацьовували спеціальний комплекс вправ. В результаті 

командної роботи нами розроблена методика розвитку спритності та покращення 

фізичного стану засобами настільного тенісу. Вона полягає в наступній 

послідовності виконання: рух із утриманням м'яча на ракетці та при стеженні за 
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правильністю хвату ракетки; перекочування м'яча для настільного тенісу по 

ракетці від одного краю до іншого або по колу; багаторазові набивання м'яча по 

черзі різними сторонами ракетки; знизу вгору або по черзі тією чи іншою її 

стороною, намагатися, щоб м'яч не падав на підлогу, вправа виконується у русі 

чи місці; ведення м'яча для настільного тенісу ракеткою, вдаряючи при цьому об 

підлогу, у стійці гравця на місці або у русі; надавати м'ячу обертання долонною 

або тильною стороною ракетки різних напрямках: від тулуба у праву чи ліву 

сторону; відбивати м'яч ракеткою на різну висоту по черзі – низький відскок, 

високий відскок; присідати та вставати, відбиваючи м'яч: відбив – присів, 

повторно відбив – підвівся. Дані вправи рекомендувалося виконувати, з 

дотриманням наступних рекомендацій: тримати ракетку, щоб м'яч ударявся 

перпендикулярно її поверхні; тримати ракетку на рівні пояса і відбивати м'яч не 

вище за рівень очей, при цьому уважно стежте лише очима за польотом м'яча; 

відбиваючи м'яч, не тягніть до нього руку, весь час рухайтеся, підходьте до 

нього; удари м'яча об стінку долонною або тильною стороною ракетки, а потім 

можна і по черзі, після відскоку від підлоги; удари м'яча об стінку долонною або 

тильною стороною ракетки з літа, не даючи йому падати на підлогу; гра в парах 

– м'яч повинен відскакувати від підлоги через накреслену на ньому лінію, через 

гімнастичну лаву. Основою координаційних здібностей є спритність, швидкість 

реакції, розвинене сприйняття дистанції і відчуття рівноваги. Різні напрямки 

координації, хороша орієнтація в ігровій ситуації, здатність до швидких рішень 

і ефективного, раціонального і технічно правильного використання тактичних 

рішень є основами в заняттях. Також була розроблена методика, яка включала 

наступні комплекси вправ на основі настільного тенісу, які виконувались нами 

по мірі наростання складності. А саме: почергове відбивання м'яча ігровою 

поверхнею та ребром ракетки (10–15 разів на одній серії); підкинути м'яч 

ракеткою високо вгору (вище голови), а потім м'яко прийняти його на ракетку 

без відскоку, погасивши кінетичну енергію падаючого м'яча проведення ракетки 

за м'ячем. Вправу можна виконувати долонною та тильною стороною ракетки на 
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місці та в русі (10–15 разів на одній серії); гра в парі на підлозі: партнери, стоячи 

один від одного на відстані 3-4метрів, перебивають м'яч на висоті плечей у різних 

напрямках. Якщо ви не встигаєте до м'ячів, то збільшить дистанцію, якщо хочете 

ускладнити завдання, то перейти ближче; вправи у тренувальної стінки, що 

можна виконувати, пересуваючись уздовж стіни, одним ударом вправо, вліво або 

відбиваючи м'яч по черзі: один раз праворуч, другий ліворуч. Наприклад, 

зрізання зліва по черзі у два-три квадрати, накреслені на стіні крейдою на рівні 

плечей граючого, або почергові накати праворуч і ліворуч мішень на столі. 

Набагато складніше вправи на поєднання накату та підрізування: праворуч один 

раз виконати накат, інший – підрізання або праворуч накат, зліва підрізка, і 

навпаки. Проведена обробка результатів, яка показала, що засоби настільного 

тенісу позитивно впливають на підвищення спритності та загального фізичного 

стану здобувачів фармацевтичної освіти. Після проведення місячного 

тренування за розробленою індивідуальною програмою у студентів значно 

покращились наступні показники (позитивна динаміка: за тестом 

Бондаревського, в експериментальній групі час утримання рівноваги на одній 

нозі із заплющеними очима на 0,7 с більше, біг боком вздовж стола на 0,9 с 

швидше, перенос м’яча на 1,1 с швидше) (табл. 1).  

Таблиця 1. Результати динаміки позивного впливу настільного тенісу 

Тест 
Контрольна 

група 

Експериментальна 

група 

P- рівень 

значимости 

Зріст вага 166/57 164/50 p > 0,05 

Тест Бондаревського 

(час утримання рів-

новаги на однійнозі 

із заплющеними очи-

ма), с 

16,4±1,2 17,1±1,2 p > 0,05 

Біг боком вздовж 

стола, с 
13,2±0,3 12,1±0,3 p > 0,05 

Перенос м'яча, с 22,3±0,3 21,2±0,4 p > 0,05 
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Робимо висновок про практичну цінність отриманих результатів 

дослідження та рекомендуємо використовувати розроблені методики на заняттях 

з фізичного виховання.   
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Перед викладачами фахового коледжу постає завдання: не лише 

забезпечити засвоєння студентами основних знань, а й сформувати високий 

рівень дослідницької компетентності, що передбачає залучення до продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності. Майбутні фахівці повинні вміти 

самостійно працювати з різними джерелами інформації, здобувати нові знання й 

ефективно застосовувати їх на практиці. Практичному втіленню ідеї 

продуктивного навчання допомагають поєднання навчальної проєктної 

діяльності з елементами проблемного навчання.  
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Технології проєктного навчання належать до інноваційних та 

забезпечують формування основних компетентностей. Вони є практико-

орієнтованими, тому мотивують студентів, дають можливість їм самостійно 

навчатися. При цьому у студентів активно розвивається мислення з орієнтацією 

не лише на професію, а й формуються основні світоглядні та ціннісні установки. 

У педагогіці поняття «проєктна діяльність» визначається, як 

конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв’язання 

життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі 

цілепокладання, планування і здійснення проєкту.  Під час проєктної діяльності 

проявляється раціональне сполучення теоретичних знань і практичних дій при 

вирішенні конкретної проблеми, використовується сукупність проблемних, 

дослідницьких, практичних методів роботи, за своєю сутністю завжди творчих. 

Робота над проєктом дає можливість студентам обирати діяльність, до якої вони 

мають інтерес, реалізувати справу, що відповідає розвитку їхніх здібностей, 

формує знання і вміння та сприяє їхньому прагненню до нової діяльності.  

Навчальний проєкт складається з таких елементів, як постановка 

проблеми, планування, пошук інформації, продукт, презентація та портфоліо. 

При правильній організації виконання навчальних проєктів з хімії та 

біології і екології відбувається розвиток уміння самостійно набувати навичок: 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його 

нерозривний зв’язок з довкіллям; встановлення міжпредметного, зв’язку біології 

і екології та хімії з метою формування у студентів гуманістичних поглядів на 

природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток; використання набутих 

знань, навичок та умінь у повсякденному житті для оцінки впливу факторів 

довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження власного здоров’я та безпеки 

інших людей. 

У цьому контексті проєктна технологія сприяє розвитку особистої 

відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтацій на 
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збереження природи, розуміння необхідності узгодження стратегії природи і 

стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв’язків та 

самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи.  

Реалізувати активізацію пізнавальної діяльності студентів шляхом 

виконання навчальних проєктів та впровадження елементів проблемного 

навчання практично можна, використовуючи наступні кроки:  

1. Вивчення навчальної програми з предмета, затвердженої МОН, у якій, 

відповідно до мети навчання, вказані освітні, розвивальні і виховні завдання; 

ключові та предметні компетентності. Ознайомлення з наскрізними змістовими 

лініями, що послідовно розкриваються, є спільними для всіх предметів і 

корелюються з ключовими компетентностями. Вибір навчальних проектів, 

орієнтовні теми яких наведено в окремій рубриці програми. Доповнення 

переліку власними темами під час складання робочої програми навчальної 

дисципліни.  

2. Узгодження з викладачами інших дисциплін можливих тем або питань 

для їх сумісного вивчення: формулювання тем навчальних проєктів, 

які  потребують врахування  міжпредметних зв’язків.  

3. Планування роботи предметного гуртка з урахуванням можливостей 

розроблення, виконання, моніторингу, та презентації навчальних проєктів 

студентами під час засідань. Таким чином, педагог може забезпечити 

керівництво та надати необхідну допомогу під час усіх етапів роботи над 

проєктами. Студенти при цьому отримають можливість навчитися працювати 

над здійсненням проєкту. Спільна діяльність дає змогу проявити широкі 

можливості співробітництва, у ході якого студенти формулюють 

проблему, ставлять мету, визначають оптимальні засоби її досягнення, 

розподіляють обов’язки, виявляють власну компетентність.  

4. Обговорення основних питань теорії і практики активізації пізнавальної 

діяльності студентів шляхом виконання навчальних проєктів та впровадження 

елементів проблемного навчання на засіданнях циклових методичних комісій, де 
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можна звернути увагу на методику організації, ефективність, результати 

впровадження та  внести  відповідні корективи в плани на майбутнє, 

окреслити  напрями роботи з даної проблеми.  

5. Планування   та розроблення методичного забезпечення використання 

елементів проблемного навчання та виконання і представлення навчальних 

проєктів під час складання навчально-методичного забезпечення теоретичних, 

практичних занять та позааудиторної самостійної роботи; у методичних 

рекомендаціях для студентів,   посібниках, збірниках завдань.  

6. Використання проєктного методу під час дистанційного навчання. Це 

дасть змогу зацікавити студентів, активізувати їх креативність, ознайомити із 

суперечливими проблемами та мотивувати їх до самостійного пошуку способів 

вирішення, використовувати сучасні технології та доступні сервіси. 

Розрізняють такі види навчальних проектів: практико-орієнтовані проєкти 

спрямовані на соціальні інтереси учасників проєкту і продукт може бути 

використаний у житті. Результати таких проєктів можуть бути презентовані у 

формі документів, програми дій, рекомендацій, довідкового матеріалу, словника 

тощо. Дослідницькі проєкти є науковими дослідженнями, що містять 

обґрунтування актуальності обраної теми, соціальної значимості, визначення 

предмета, об’єкта, мети та завдань дослідження, викладених у послідовності 

прийнятої логіки, обов’язкове висування гіпотези з подальшою її перевіркою, 

продуманих методів, у тому числі експериментальних, методів обробки 

результатів, узагальнення, інтерпретацію й обговорення отриманих результатів, 

висновків, оформлення результатів дослідження і можливих рекомендацій, 

визначення нових проблем для подальших досліджень. Такі роботи можуть бути 

представлені в рамках студентських науково-дослідницьких конференцій. 

Інформаційні проєкти спрямовані на збір інформації про певний об’єкт, явище з 

метою їхнього аналізу, узагальнення та представлення аудиторії. Вони 

найчастіше можуть бути представлені під час вивчення нової теми на заняттях. 

Творчі проєкти передбачають максимально довільний і нетрадиційний підхід до 
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оформлення результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, ігри, 

відеофільми тощо. Ці проєкти, як правило, підпорядковуючись кінцевому 

результату, не мають детально опрацьованої структури та вимагають 

особливого оформлення результатів. Рольові проєкти, які є найбільш складними 

у розробці та реалізації. Під час здійснення такого проєкту його учасники беруть 

на себе ролі певних персонажів, які імітують певні відносини, що ускладняються 

придуманими ситуаціями. Домінуючим видом діяльності у них залишається 

рольова гра. Їх структура тільки планується й залишається відкритою до 

закінчення проекту. Соціальні проєкти, які спрямовані на розв’язання 

учасниками певних соціальних проблем. До їх реалізації залучаються 

певні   соціальні групи.  

Таким чином, активізація пізнавальної діяльності студентів,  шляхом 

виконання навчальних проєктів та впровадження елементів проблемного 

навчання на заняттях дозволяє:  краще засвоїти матеріал, підвищити якість 

знань; підвищити мотивацію студентів до вивчення предмету; полегшити 

розуміння студентами явищ і процесів, що вивчаються; аналізувати, зіставляти 

факти з різних областей знань; здійснювати цілісне наукове сприйняття 

навколишнього світу; розвивати рефлексивні, дослідницькі, кооперативні, 

планувальні, комунікативні, презентаційні вміння студентів; використовувати у 

пошуковій діяльності сучасні інформаційно-комунікаційні ресурси. 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

м. Вовчанськ 

  

Відомо, що одним із найефективніших напрямків удосконалення системи 

підготовки здобувачів освіти є широке застосування активних методів навчання. 

Використання цих методів обумовлено тим, що виникають нові завдання перед 

процесом навчання, які полягають у тому, щоб не тільки дати здобувачам освіти 

знання, але й забезпечити формування та розвиток пізнавальних інтересів і 

здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці. 

Однією з важливих складових частин навчання майбутніх медичних сестер 

і фельдшерів є розвиток клінічного мислення – здатності трансформувати 

отримані знання в уміння застосовувати їх у практичній діяльності. На відміну 

від тестових завдань і традиційних питань, ситуаційні завдання несуть у собі не 

тільки функцію контролю знань, а й значний елемент навчання та розвитку 

мислення майбутніх фахівців [2, с. 16]. 

Одним із головних завдань навчання здобувачів освіти медичного коледжу 

є формування клінічного мислення, що дозволяє надалі самостійно надавати 

медичну допомогу пацієнтам. Беручи до уваги, що проведення практичних 

занять передбачає тестовий контроль знань на кожному занятті, з одного боку, а 

з іншого – передбачає відпрацювання практичних навичок з обстеження хворого, 
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це певним чином обмежує можливості розвитку у здобувачів освіти клінічного 

мислення. Звичайно, контроль за засвоєнням знань повинен бути обов’язковою 

частиною кожного заняття, що слугує уніфікацією підготовки медичних фахівці, 

підвищенню якості медичної освіти, актуальність якого в даний час не може 

викликати сумнівів. Безумовно, тестовий контроль незамінний для оцінки знань 

на заняттях, оскільки він займає мінімальний обсяг часу і стосується різних. 

Тестовий контроль слугує також об’єктивізацією оцінки знань кожного 

здобувача освіти. Щоденний тестовий контроль у рамках кожної теми дозволяє 

викладачу скласти повне уявлення про рівень підготовки кожного студента-

медика, спланувати індивідуальний підхід до засвоєння компетентностей у 

процесі подальшого навчання. Певним недоліком тестового контролю є те, що 

питання в тестовому завданні розрізнені та вони містять варіанти відповідей, з 

яких вибирається правильна, що не завжди навчає здобувачів освіти 

формулювати правильну повну відповідь. Це особливо важливо для студентів-

фельдшерів, якщо це стосується постановки діагнозу захворювання, складання 

плану обстеження хворого. Саме до цього виду поточного контролю можна 

додати використання ситуаційних клінічних задач з метою оптимізації навчання 

та формування у здобувачів освіти клінічного мислення [2, с. 18]. 

Поточний контроль – не тільки перевірка рівня засвоєння матеріалу 

заняття, це ще й продовження навчання, повторення основних питань теми, 

систематизація знань та вмінь, а також їх закріплення. Необхідні методи 

навчання, які б можна було б одночасно залучити і утримувати увагу великої 

групи здобувачів освіти, які складаються з 12-14 осіб. Одним з таких підходів 

може бути аналіз конкретних життєвих ситуацій і їх різновидів. Ретельне 

обговорення помилок у відповідях здобувачів освіти, причин їх виникнення, 

шляхів попередження та усунення сприяє розвитку клінічного мислення [1, 

с. 205]. 
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Таким чином, частка клінічного мислення в рішенні ситуаційних задач 

дуже значна, і значення їх не вичерпується тільки контролем поточної підготовки 

по тій чи іншій темі, а є проміжним тренувальним заходом у системі підготовки. 

Розглядаючи завдання контрольного етапу оцінки знань здобувачів освіти 

випускного курсу, необхідно приділяти особливу увагу використанню 

ситуаційних завдань не тільки з контролюючою, а й навчальною метою. Мета 

такого обговорення полягає в тому, щоб такий контроль використовувати з 

максимальною користю для вдосконалення знань по темі, а не тільки для їх 

контролю і оцінки. В ситуаційних задачах для контролю знань фельдшерів, які 

використовуються на кожному занятті, обов’язково повинні бути коротко, але 

точно викладені всі необхідні для постановки діагнозу дані анамнезу, 

об`єктивного дослідження і результати додаткових лабораторних та 

інструментальних досліджень, мінімально достатні для правильного висновку. 

Необхідно використовувати ситуаційні завдання для фельдшерів для складання 

плану обстеження хворого з урахуванням різних варіантів перебігу 

захворювання. Необхідні завдання, що передбачають трактування загальних 

принципів реабілітації та профілактики найбільш поширених захворювань, а 

також діагностику невідкладних станів. Такий повний набір питань, що охоплює 

всі розділи навчальної програми, дозволяє найбільш повно використовувати 

ситуаційні завдання для навчання здобувачів освіти. Головним принципом тут 

має бути обов’язкове обговорення завдань. У разі детального обговорення 

ситуаційного завдання, клінічної ситуації і всіх запропонованих здобувачем 

освіти варіантів відповідей, включаючи неправильні, рішення завдань набуває 

навчального значення, а не тільки контролюючого, вчить здобувачів освіти 

глибоко аналізувати клінічну ситуацію і кожен симптом і обирати відповідь 

свідомо, а не за поверхневими ознаками [1, с. 207]. 

Таким чином, клінічні ситуаційні завдання можна використовувати не 

тільки для контроля знань, а й для формування клінічного мислення. 
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Вище благо досягається на основі повного  

фізичного і розумового здоров’я. 

Марк Туллій Цицерон 

Навчальний процес є складною частиною загального процесу виховання 

всебічно розвинутої особистості, якої вимагає сучасне суспільство. На процес 

сприйняття та засвоєння інформації може впливати безліч факторів. 

Одним із найбільш поширених видів афектів сучасності є стрес. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, 45 % всіх захворювань пов’язано саме 

з надмірно сильним і тривалим психологічним напруженням, яке має місце в 
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людини, або зі стресом. У психології, медицині цей термін використовується для 

позначення широкого кола станів людини, що виникають у відповідь на 

різноманітні екстремальні впливи.  

Стрес – неспецифічна реакція організму на фізичний або психологічний 

вплив із порушенням його нормального функціонування, а також відповідний 

стан нервової системи організму [1, с. 79]. 

Психологічний стрес – стан надмірної психологічної напруженості і 

дезорганізації поведінки, який розвивається в результаті загрози або реального 

впливу надмірних факторів соціального, психологічного, екологічного, 

професійного характеру. Аналіз психологічного стресу вимагає обліку як 

значущості ситуації для суб’єкта, так і його індивідуальних характеристик.    

Стрес значною мірою є продуктом засобу мислення та оцінки ситуації, 

знання власних можливостей, ступеня управління і стратегії поведінки в 

екстремальних ситуаціях. Психологічний стрес є, перш за все, станом тривоги за 

життя, здоров’я, успіх, благополуччя.  

Отже, існує безліч факторів, що викликають на стрес, й одним із таких є 

навчальна діяльність. Найбільш стресовим періодом вважаються перші курси 

навчання. Здобувачу освіти важко адаптувати свій режим та спосіб життя до 

нових "студентських" умов. Але саме на цей період припадає вивчення значущих 

фундаментальних основ медичних знань [2, с. 156]. 

Навчальний стрес у здобувачів освіти розвивається через великий потік 

інформації, відсутність систематизованої роботи в семестрі, стрес у період сесії, 

сварки, невдачі та інші події в житті, які позначаються як психічні травми [4, 

с. 57]. 

Існує велика кількість підтверджень, що навчальний стрес – невід’ємна 

частина студентського життя. Стрес, який відчувають здобувачі освіти може 

позначатися на навчанні (отриманні, застосуванні і переробці знань), що 

перешкоджає академічній успішності. Труднощі з успішністю, у свою чергу, 
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також створюють дискомфорт, у результаті чого посилюється загальний стрес [3, 

с. 111]. 

Для сучасного здобувача освіти стрес є не надприродним явищем, а скоріш 

реакцією на накопичення проблем, факторів, пов’язаних із роботою і діяльністю 

організації або подіями в особистому житті, нескінченний процес боротьби з 

повсякденними труднощами. Для здобувача освіти фахового передвищого 

навчального закладу проблемами і труднощами частіш за все виступають такі 

фактори: недостатність сну; невиконані або виконані неправильно або невчасно 

здані завдання; велика кількість пропусків; недостатньо повні знання з 

дисципліни; погана успішність з певної дисципліни; велике навчальне 

навантаження; нерегулярне харчування; невміння правильно організувати свій 

режим дня; життя далеко від батьків; зайве серйозне ставлення до навчання; 

страх перед майбутнім [1, с. 80]. 

Навчальний стрес – абсолютно нормальна реакція організму, пов’язана з 

повсякденним життям кожного здобувача освіти, складова частина способу 

життя. Від самого здобувача освіти залежить, як часто і тривало він буде 

перебувати в стресовому стані, які будуть прояви навчального стресу [4, с. 68]. 

Викладачам закладів фахової передвищої освіти вкрай необхідно 

визначити ключові фактори впливу на успішність здобувачів освіти для 

подальшої оптимізації навчального процесу та ефективного викладання нового 

матеріалу.  

Отже, суттєвими факторами незадовільного навчання здобувачів освіти 

можна вважати такі: недоліки стрічкової системи навчання з тривалими 

практичними заняттями та великим об’ємом нового матеріалу, що 

значно перешкоджає задовільному засвоєнню отриманої інформації, загострення 

хронічних захворювань, психологічні проблеми в родині. Здобувачі освіти 

перебувають у стані хронічного стресу, як навчального, так і психологічного, що 

потребує уваги не тільки зі сторони викладачів навчальних закладів, але й батьків 

і лікарів. 
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На сучасному етапі розвитку освіти я працюю в системі особистісно-

орієнтованого навчання, мета якої полягає у створенні оптимальних умов для 

розвитку та становлення творчої особистості як суб’єкта діяльності й суспільних 

відносин, що будує своє життя відповідно до  стійкої системи особистісних 

цінностей. При цьому навчання, виховання, самовиховання є єдиним процесом, 

що розвиває творчу особистість та адаптує її до життя. Саме в умовах 

особистісно-орієнтованого навчання відбувається становлення та розвиток таких 

важливих якостей особистості, як рефлективність, спонтанність, критичність 
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мислення, вміння працювати з інформацією, спілкуватися та нести 

відповідальність за наслідки власних дій. 

Творчість –  природна потреба людини. Як же навчати літератури так, щоб 

зберегти у здобувача освіти творче начало й розвинути його? Значною мірою це 

залежить від викладача. Саме викладач повинен бути творчим, мати власну 

думку, працювати над підвищенням своєї ерудиції, осмислювати літературу з 

позицій загальнолюдського, вічного, нетлінного [1, с. 16]. 

Орієнтація на творчу особистість потребує від викладача запровадження 

таких методів, які спонукають здобувача освіти до активної діяльності, 

стимулюють розвиток мислення, уяви, викликають зацікавленість, позитивне 

ставлення до навчання. У наш складний, проблематичний час намагаюсь 

відшукати ті оптимальні методи й засоби навчання, які не лише забезпечували б 

високий рівень знань, а й сприяли б формуванню інтелектуально розвиненої 

особистості, національно свідомого громадянина, адже найважливіша роль у 

цьому процесі належить навчальному закладу. Саме в ній навчання 

підпорядковується ідеї розвитку творчих здібностей здобувачів освіти [4, с. 120]. 

Проаналізувавши наукову, методичну літературу, я склала певну систему 

з методики розвитку творчих здібностей здобувачів освіти за допомогою 

інноваційних технологій, одним із завдань якої є створення умов для розвитку 

творчої обдарованості.  

Провівши моніторингові дослідження рівня здібностей здобувачів освіти, 

пізнавши природні якості кожного, розвиваю їх. 

Я взяла собі за правило, що люди не народжуються обдарованими чи 

бездарними, а стають такими за певних умов життя й виховання. 

Певний досвід з цієї проблеми й визначив пріоритетні форми навчання. Так 

крок за кроком допомагаю здобувачам освіти оволодіти багатим запасом мовної 

культури, умінням аналізувати, узагальнювати, висловлювати власну думку. 

Творчий розвиток особистості потребує врахування в навчально-

виховному процесі ряду чинників, зокрема, постійного вдосконалення змісту та 
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організації навчання. Розвиток системи освіти вимагає від педагога пошуку 

нових технологій, методів, прийомів навчання та виховання. Але інноваційність 

не є самоціллю педагогічної діяльності. Мета педагогічного пошуку полягає в 

оптимізації навчально-виховного процесу для забезпечення особистісно - 

зорієнтованого підходу, спрямованого на те, щоб кожний здобувач освіти став 

повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, пізнання, 

спілкування, самодіяльною особистістю [3, с. 56]. 

Сутність реалізації цієї мети залежить від того, наскільки створено умови 

для самореалізації особистості, розкриття її природних задатків, 

відповідальності, творчості. Тож при  викладанні української літератури прагну 

створити саме такі умови. 

Дотримуюсь принципу викладача: не вести здобувачів освіти за собою, а 

навчити їх самостійно йти життям. Застосовуючи такі технології як кероване 

читання, ґронування, кубування, «мозковий штурм», турніри, есе, дискусії, 

інтерв’ю, найбільшу увагу приділяю розвиткові творчих здібностей студентів. 

Вважаю, що кожна дитина може побачити «зорі у буденних калюжах на 

життєвих шляхах». 

Люблю постійно шукати, вдосконалювати, вважаю, що це єдиний шлях 

викладацької натхненної праці. 

Упроваджую різноманітні форми й методи, які формують особистість, 

активізують її розумову й пізнавальну діяльність на заняттях української 

літератури. 

Зміст навчального матеріалу є одним з основних засобів пізнавального й 

виховного впливу на здобувачів освіти. 

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки вдосконалення змісту 

курсу української літератури відбувається в напрямку повнішого врахування 

вікових особливостей здобувачів освіти та задоволення їхніх різноманітних 

інтересів [2, с. 105]. 
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Вважаю за важливе при аналізі художнього твору надати здобувачам 

освіти змогу показати своє розуміння тексту: написати короткий твір, або, 

використовуючи «метод вживання», перевтілитися в героя. 

Виконання таких творчих завдань вимагає глибокої і вдумливої роботи з 

текстом. Щоб створити свій власний текст, перевтілитися в героя, оцінити його 

чи відтворити в малюнках епізоди тощо, здобувачу освіти необхідно виразно 

«побачити» героя, риси його характеру, оцінити його вчинки, а через їхні 

зовнішні вияви - внутрішню суть. Завдання творчого характеру активізують вияв 

творчих здібностей, а також сприяють їхньому розвитку [2, с. 109]. 

Вважаю, що з найважливіших засобів розв’язання не тільки освітніх, а й 

виховних завдань є розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти. Щоб 

викликати в них зацікавленість, поєдную на заняттях розповідь, бесіду, лекцію з 

дискусією, спонукаю мислити, самостійно розв’язувати проблеми. 

Звичайно, викладачеві потрібно багато працювати, продумувати різні 

методи, щоб заняття були цікавими і змістовними. 

На своїх заняттях я використовую різні методи: метод темпу, або 

хвилинних випробувань, метод ланцюжка, метод незакінченого речення, метод 

одного речення, метод рефлексивних запитань, метод літературного диктанту та 

інше. 

У своїй практиці дуже часто використовую метод незакінченого речення, 

який дає можливість здобувачу освіти висловлювати власні ідеї, порівнюючи їх 

з іншими. Здобувачі освіти почуваються на занятті вільно, навчаються 

висловлювати свої думки коротко, але по суті й переконливо. Я формулюю 

незакінчене речення і пропоную закінчити його. 

Опитую всіх, а якщо хтось не може висловитись, даю йому можливість 

виступити наприкінці опитування. При цьому найслабші здобувачі освіти 

прагнуть висловити думку, навіть якщо вона уже звучала. 
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Заняття літератури повинні захоплювати здобувачів освіти, впливати на 

їхню свідомість та емоції. А це значною мірою залежить від досвіду, уміння й 

стилю роботи педагога. 

Вважаю, що впровадження інтерактивних технологій на заняттях 

української літератури допомагає урізноманітнювати, варіювати активні форми 

й методи навчання та розвитку здобувачів освіти, зацікавити їх навчальним 

матеріалом, розвивати творчі здібності, забезпечуючи якісний показник 

навчальних досягнень. 
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У зв’язку з активним реформуванням освіти з врахуванням сучасних 

інтерактивних методів навчання та програм їх забезпечення пріоритетним 

завданням вчителів є забезпечення оптимальних умов для формування емоційної 

сфери здобувачів освіти. Особливої уваги, в рамках інклюзивної освіти, потребують 

здобувачі освіти  з особливими освітніми потребами. В нормативно-правовому полі 

організації освітнього процесу до здобувачів освіти «з особливими освітніми 

потребами (ООП) відносимо наступні категорії: здобувачі освіти з порушеннями 

зору, слуху, порушеннями функцій опорно-рухового апарату, порушеннями 

мовлення, з інтелектуальними порушеннями, затримкою психічного розвитку, 

порушеннями емоційно-вольового розвитку (розлади аутичного спектру – РАС), 

діти з синдромом Дауна» [2].   

Задля успішного результату формування емоційної сфери здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами, необхідно зробити наступні кроки, згідно з 

дослідженнями вченої Н. М. Волік: «вчасно визначити напрямок емоційного 

розвитку дитини, що досягається шляхом введення додаткових завдань з розвитку 

емоційного інтелекту, відсутніх в програмі розвитку дітей, які не мають вад; 

здійснювати контроль за єдністю дій дорослих, що оточують дитину з ООП, як в 

закладі освіти, так і поза його межами; що забезпечується адекватною 

просвітницькою роботою з батьками дитини, котра має певне порушення, та з 

батьками дітей, які нормально розвиваються; забезпечити активну участь такої 

дитини у всіх видах діяльності, спілкування із однолітками, активної мовленнєвої 

практики, стимулювання здобувача освіти до сприймання і вживання різних форм 

мовлення в змінних умовах спілкування; забезпечити психолого-педагогічну 

компетентність у царині розвитку емоційного інтелекту усіх фахівців, що працюють 

з дитиною з ООП, шляхом створення умов для оволодіння вчителем спеціальними 

знаннями, уміннями і навичками, що в свою чергу, дадуть йому змогу створити 

ефективні умови для розвитку і навчання дитини з ООП; наголошувати на 

врахуванні того аспекту, що дитина з ООП не може продуктивно розвиватися без 

спеціально створених ситуацій успіху та досягнень; докласти максимум зусиль для 
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забезпечення наступності в діях спеціалістів на всіх стадіях безперервної освіти» 

[1, c. 14-15]. Сучасними інтерактивними методиками для формування емоційної 

сфери, на наш погляд, з врахуванням досліджень українських дослідників 

Т. Скрипник, А. Данута, О. Мартинчук, К. Бірюкова, можна виокремити: 

використання «позитивного впливу на емоційні реакції на певні стимули, що здатні  

підтримувати психоемоційну рівновагу, сприяти заспокоєнню та нормалізації 

тонусу, за рахунок виокремлення кутка заспокоєння та сенсорного кутка у класних 

кімнатах. Створення візуальних розробок для формування емоційної обізнаності, у 

яких не просто зібрано ті чи інші малюнки з різними емоційними станами, а 

згруповано їх, що дає змогу краще їх зрозуміти та запам’ятати («Вулкан Гніву»). 

Відпрацювання технік для самозаспокоєння учнів (здатності до керування власними 

станами гніву, злості, розпачу), серед яких: «Техніка Черепахи», «Мозок дракона», 

правила для самозаспокоєння (алгоритм дій або обирання стратегії регулювання 

емоцій). Усвідомлення емоцій й здатність до співпереживання через техніку 

«Емоційний термометр», що описує прояви емоційного стану та відповідної 

стратегії для позитивного перетворення, спільно розробленої та впровадженої 

дошки «Зірка тижня». Засобами впливу становлення емоційної компетентності  

можуть бути куточки дітей (самопрезентації, переваги, особисті подробиці), 

спільної діяльності (емоційне зближення через спільний досвід), куток вчителя; 

дошка класних обов’язків (змінні завдання для кожного учня протягом тижня), а 

також правила для командної взаємодії» [3, с. 63-64].  

Сучасними цифровими інструментами для забезпечення формування 

емоційної сфери здобувачів освіти з особливими освітніми потребами є спеціальне 

програмно-апаратне забезпечення, що використовують для «діагностики, корекції 

та профілактики порушень у дітей слухового та логопедичного характеру, які 

представлені у вигляді сучасних експертних систем, програмно-апаратних 

комплексів, технологій, інтерактивних ігор та вправ» [4, с. 158].  

Найбільш прогресивним слід зазначити програмно-апаратне забезпечення: 

для проведення діагностики та корекції порушень сурдологопедичного характеру 
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«Лонгітюд», що являє собою експертний програмний комплекс діагностування 

проблемних зон розвитку дитини та розробка індивідуальних рекомендацій 

подолання виявлених порушень; «Цицерон. ЛОГО Diacorr 1» інноваційна 

здоров’язберігаюча програмна технологія для проведення діагностики та 

індивідуальної корекції немовленнєвих та мовленнєвих функцій; «Глобус» 

універсальний діагностикослухомовленнєвий прилад-тренажер для діагностики 

слухомовленнєвих порушень та проведення занять із розвитку мовлення у 

слабочуючих та глухих дітей; «Логомер» програмно-дидактичний комплекс 

інтерактивних ігор та поліграфічних матеріалів для діагностики й проведення 

індивідуальних та групових занять із корекції слухомовленнєвих порушень; 

«Звуковий калейдоскоп» збірник інтерактивних ігор для діагностии рівня 

мовленнєвого слуху; «Живий звук» програмно-апаратний методичний 

комп’ютерний комплекс для організації та проведення корекційно-компенсаторного 

навчання дітей із функціональними обмеженнями слухомовленнєвого характеру; 

«Видима мова» програмно-апаратний комплекс для формування та корекції усного 

мовлення; «Дельфа» комп’ютерний тренажер для організації та проведення 

тренувально-корекційних вправ логопедичного характеру, формування усного та 

писемного мовлення у дітей із психофізичними порушеннями; «Монолог» 

електронний тренажер для комплексної реабілітації людей з будь-якими формами 

заїкання та закріплення навичок корекції мови; «Ігри для Тигри» спеціалізована 

комп’ютерна технологія для корекції загального недорозвинення мовлення; 

комплекс SMART Board інтерактивний програмно-технологічний навчальний 

комплекс, що являє собою багатоцільове навчально-корекційне обладнання по 

створення інформаційно-комунікаційного середовища»  [4, с. 158-159].  

Отже, сучасні цифрові інструменти у формуванні емоційної сфери здобувачів 

освіти з особливими освітніми потребами значно сприяють особистісному 

зростанню і самовизначенню особистості здобувача освіти, а саме, подоланню 

дитиною емоційних, поведінкових і комунікативних проблем, розвиток емоційної 

сфери дає змогу відображати власні емоції та усвідомлювати емоції оточуючих.  
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Вступ до коледжу – значна подія в житті молодої людини, що, з одного 

боку, є логічним підсумком багаторічної цілеспрямованої навчальної діяльності 

та самовиховання, а з іншого боку, відкриває новий, перспективний 

відповідальний етап у житті. Людина – соціальна істота, що все життя з 

народження і аж до самої смерті знаходиться в оточенні інших людей. Саме тому 

важливо вчасно навчитися спілкуванню у колективі. Це вміння знадобиться у 

будь-якому віці. Одним з важливих елементів є колектив, який ми не спеціально 

обирали, а у який нам вже довелося потрапити. Сюди відносяться і одногрупники 

в коледжі.  

Мета дослідження – виявлення проблем адаптації першокурсників. 

Об’єкт дослідження – процес формування групи, адаптаційні процеси.  

Предмет дослідження – способи вирішення адаптаційних проблем 

першокурсників. Методи дослідження – вивчення науково-теоретичних 

джерел; порівняння, аналіз, узагальнення стану проблеми у соціально-

педагогічній літературі; опитування студентів та опрацювання результатів 

дослідження.  

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у 

визначенні соціальної сутності процесу адаптації першокурсників коледжу.  

Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні проектування 

шляхів подолання адаптаційних проблем першокурсників. Розглянемо 

адаптацію та її складові. Отже, адаптація першокурсника полягає в здатності 

відповідати вимогам і нормам навчального закладу, а також в умінні розвиватися 

в новому для себе середовищі, реалізувати свої здібності та потреби, не 

вступаючи із цим середовищем у протиріччя. Першокурсники мають пройти 

наступні форми адаптації: Дидактична адаптація – пристосування студентів до 

нової системи навчання. Соціальна адаптація: зміна соціальної ролі; зміна кола 

спілкування; потреба в самоствердженні у колективі; прийняття нормативно-

правових вимог  коледжу; засвоєння культурних традицій коледжу. Професійна 
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– формування любові, інтересу до обраної спеціальності. Психологічна 

адаптація: вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і 

діяльності; стан психологічного задоволення, комфорту. Біологічна адаптація: 

адаптація організму до нових умов, режиму, сну, фізичних та нервових 

навантажень; режим і якість харчування. Виділяють декілька факторів, які 

лежать в основі типових труднощів, що відчувають студенти молодших курсів у 

період адаптації: Недостатній рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, в 

основі якої лежать нерозвинені працьовитість і відповідальність. Студенти – 

першокурсники слабо володіють навичками навчальної роботи, прийомами 

раціонального мислення, запам’ятовування, концентрації й розподілу уваги. 

Слабко виражений рівень загальної культури, етичної та трудової вихованості, 

що виявляється на фоні обмеженого життєвого досвіду й соціальної зрілості.  

Викладачі та адміністрація  коледжу добре розуміють основні завдання 

адаптаційного періоду: створення доброзичливої атмосфери; спрямування 

мотивації знаходження в коледжі саме на мотивацію навчання; прищеплення 

любові до обраної професії; формування в першокурсників почуття гідності за 

свій навчальний заклад; допомога студентам нового набору в піднятті на вищій 

рівень освіченості, загальної культури та громадянської активності. Таким 

чином, швидка і якісна адаптація студентів першокурсників є необхідною 

умовою для їх подальшого й успішного навчання. В ході практичної частини 

дослідження, проведено анкетування студентів I та II курсах. Анкета складалась 

з 12 простих запитань, на кожне з яких студент мав відповісти точно та правдиво. 

Анкетування проводилось анонімно за табл. 1.  

Отже, після проведення дослідження в нашому коледжі ми дійшли до 

таких висновків: за допомогою анкетування виявлено, що основні труднощі 

пристосування студентів виникають в соціально-психологічній і навчальній 

сферах. Студенти наприкінці навчального семестру, в основному, позитивно 

оцінюють стан своєї адаптованості і відзначають провідну роль в її формуванні 

вчителів, однокурсників та батьків. 
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Таблиця 1. Зразок анкети  

Анкетування для вирішення адаптаційних проблем першокурсників 

1. До кого ви звернетеся по допомогу при потребі? 

2. Чого вам не вистачає, щоб стати кращим студентом? 

3. Який вид навчання вам більше подобається?(у коледжі чи дистанційне)? 

4. Зі скількома людьми вашої групи ви спілкуєтесь? 

5. Зі скількома людьми з інших груп ви спілкуєтесь? 

6. Чи легко вам заводити нові знайомства? 

7. Через який час після початка навчання  ви почали спілкуватися з 

одногрупниками? 

8. Чи вважаєте ви, що вам потрібно покращити ваше спілкування у групі? 

9. Ви відкрита людина? 

10. Ви звертаєте увагу на те, що говорять чи роблять інші? 

11. Ви турбуєтесь про благополуччя інших? 

12. Ви вмієте тримати себе під контролем у некомфортних для вас 

обставинах? 

 

За результатами опитування, яке свідчіть, що великі  труднощі 

пристосування полягають в нестачі вільного часу, самодисципліни і невміння 

навчатись, існує потреба в організації роботи кураторів і викладачів щодо 

формування у студентів вміння раціонального планування часу і навичок 

самостійної роботи. Для покращення соціально-психологічної адаптації, щоб 

спілкувалися усі, поважаючи думку один одного, можна організовувати масові 

заходи у групі та між групами, де кожен  приймає участь та проявляє  себе. Таким 

чином, студенти покажуть себе з кращого боку, і швидше знайдуть своїх 

однодумців.  Нажаль, зараз ситуацію ускладнює ще й дистанційне навчання. При 

цьому  варіантом є текстове, відео чи аудіо спілкування через соціальні мережі 

та створення спільних груп. Там можна і домашнє завдання дізнатися, і про цікаві 
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речі поговорити. Надзвичайно велике місце в адаптації дитини до коледжу 

належить сім’ї. Поради батькам, як допомогти дитині легше адаптуватися:  

дотримання режиму дня, не тільки в будні дні, а й на вихідних та канікулах. Це 

допоможе вашій дитині достатньо відпочивати, а також відповідальне ставлення 

до часу; домашні обов’язки. Звучить, можливо дивно, як домашні обов’язки 

пов’язані з навчанням у колежі? Але, виконання домашніх обов’язків є чудовим 

тренажером подолання труднощів та розвитку сили волі і наполегливості! 

Обговорювати очікування дитини. Важливо виробити у дитини розуміння того, 

що вона не просто іде в коледж, а саме вчитися, отримувати нові знання та 

використовувати їх адже це її майбутня професія. Обговорення справ в коледжі, 

стосунків з друзями, вчителями. Важливо вислухати дитину, дати змогу 

емоційно відреагувати ситуації. Не спішіть давати поради, якщо дитина не 

запитує. Підтримка та похвала. Допомагайте перебороти труднощі, не 

акцентуючи на них надмірної уваги. Помічайте успіхи вашої дитини, хваліть 

навіть за незначні досягнення. Відтак, адаптація е проблемою серйозною, яка 

присутня усім людям. Але всі проблеми можна та потрібно вирішувати, та в 

цьому нам допоможуть близькі люди, вчителі, а також  й самі ми. Пам’ятайте: 

складнощі адаптації – невеликий проміжок часу, по закінченню якого на вас 

чекає захоплива робота та дружня атмосфера. 
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Досвід роботи навчальних закладів в умовах карантину виявив цілий ряд 

проблем, які постають перед системою освіти та викладачами. Через обмеження 

у відвідуванні велика кількість  матеріалу викладається дистанційно. 

Відношення викладачів та здобувачів освіти до дистанційної освіти переважно 

негативне. Крім технічних проблем, пов’язаних з організацією дистанційних 

занять, виникають питання методики викладання дисциплін, зокрема викладання 

математики [3].  

Дистанційна форма навчання використовується в усьому світі досить 

давно і має ряд беззаперечних переваг. Зокрема, здобувач фахової передвищої 

освіти може навчатися у зручний для нього час, у звичному оточенні та у 

відносно автономному темпі. Проте, система дистанційного навчання має і 

недоліки. По-перше, така форма навчання потребує свідомого і мотивованого 

підходу до отримання освіти. Можливість навчатися у зручний час може 

перетворитися не на систематичне навчання, а на постійну прокрастинацію цього 

виду діяльності. Саме тому дистанційна форма потребує особливої 

самоорганізованості та вміння розрахувати свій час. По-друге, для успішної 

корекції навчання та адекватного оцінювання важливо мати безпосередній 

контакт викладача із здобувачем. Крім того, неможливо точно перевірити, чи 

здобувач освіти працює самостійно, виконує завдання добросовісно чи «хитрує». 

Тому остаточний контроль якості знань все ж таки варто проводити на занятті в 

навчальному закладі. По-третє, при дистанційному навчанні втрачається 

безпосередній контакт між викладачем та здобувачем освіти, а також надмірне 

захоплення тестовими завданнями не сприяє критичному мисленню, при 

тривалому дистанційному навчанні здобувач освіти перестає правильно 

формулювати свої думки, висловлюватись та проводити дискусійне 

обговорення. За умови дистанційного навчання активна роль викладача не 

зменшується, оскільки він має визначити рівень знань здобувача, та прийняти 

рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб домогтися 

найкращого засвоєння пройденого матеріалу [1, с. 89]. Дистанційне вивчення 
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дисципліни «Математика» проходить у формі он-лайн конференцій, 

використовуючи відповідні платформи. Здобувачі освіти бачать на екрані 

викладача, навчальну дошку з прикладами, мають «наближення» до 

традиційного заняття. Вони можуть задавати питання або відповідати на них, 

висловлювати свої думки. Викладач має змогу контролювати хід заняття та 

коригувати його відповідно до рівня засвоєння.  З правильною організацією 

робочого місця здобувача освіти вдома, де йому ніхто на заважає і не відволікає, 

де студент має сприятливий емоційний фон та комфортні умови, що значною 

мірою залежить від батьків, дистанційне он-лайн заняття буде ефективне. Крім 

того, здобувачі освіти, через особливості фізіології, які мають хронічні 

захворювання або особливості пов’язані з умовами проживання пропускають 

значну кількість занять, в умовах дистанційного навчання надолужують 

прогаяне і «не випадають» з навчального процесу [2, с. 40]. Однак, не всі знання 

можна отримати дистанційно. Так, наприклад, навчитися самостійно деяким 

видам творчої діяльності, при відсутності прямого контакту здобувача освіти  і 

викладача, практично неможливо. Одна з головних проблем запровадження 

інноваційних форм навчання в умовах адаптивного карантину є вибір 

оптимального співвідношення найкращих традицій наявної освітньої системи, 

сучасних педагогічних інновацій та інструментарію інформаційно-

комунікаційних технологій. Як свідчить практика і деякі дослідження, тенденція 

навчання чітко розвивається в напрямку змішаного навчання як процесу, котрий 

створює комфортне інформаційне освітнє середовище, системи комунікацій, що 

надають всю необхідну навчальну інформацію. 

 

Перелік джерел інформації  

1. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи 

для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: 

інноваційні засоби і технології: кол. монографія / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

322 

Ю.О. Жук / Академія педагогічних наук України, Інститут засобів навчання. К. : 

Атіка, 2015. С. 77–140.  

2. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в 

системі підвищення кваліфікації. Шлях освіти. 2012. № 4 (46). С. 38-41. 

3. Відділ дослідження і проектування навчального середовища ЗФПО АПН 

України. URL: http://www.ime.eduua.net/nauk.html.  

 

УДК 378.147:796 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

Кузнєцова Наталя Василівна 

викладач фізичної культури 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

Відповідно до статті І Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 

фізична культура «складова частина загальної культури суспільства, що 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 

особистості» [1, с. 35]. 

Здоров'я – одна з найбільших життєвих цінностей людини, це те, без чого 

вона не може бути щасливою. Тільки щоденна, кропітка праця над собою, 

усвідомлення пріоритету здорового способу життя, збереження і зміцнення 

здоров’я допоможе багатьом студентам перебороти лінощі, звільнитися від 

"гіпнотичних чар" телевізора, позбавитися залежності від цигарки, чарки, 
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дурманного зілля, відчути радість руху, п’янку свіжість повітря, щастя 

самопізнання і перемоги над собою [3, с. 87].   

У нагороду за це вони отримають добре здоров’я, можливість реалізувати 

свої здібності і досягти успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, музиці. І щоб 

досягти успіхів у цій справі необхідно привести свій спосіб життя у відповідність 

із закономірностями свого росту і розвитку, навчитись правильно 

використовувати ефективні засоби впливу на організм, підібрати індивідуальні 

режими навчання, тренування і відпочинку, відповідну систему харчування. 

Одним з головних завдань навчальних закладів, які визначає державна 

національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), є створення умов для 

формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації її 

природних задатків і можливостей в освітньому процесі. Перспективним шляхом 

реалізації такої програми є впровадження в навчальний процес нових 

інформаційних технологій, що підвищують рівень освіти та удосконалюють 

якість навчання.  Суперечності між сучасним станом теоретичного і 

методичного забезпечення системи навчання і сучасними вимогами суспільства 

стосовно рівня підготовки здобувачів освіти свідчать про актуальність досвіду. 

Необхідність і можливість розв’язання цього протиріччя і визначають вибір 

наукової проблеми [2, с. 22]. 

Використання комп’ютерних технологій дозволяє інтенсифікувати 

навчальний процес, досягти запланованих результатів у розвитку фізичних 

якостей та пропаганді здорового способу життя. 

Свідоме виконання фізичних вправ, самодисципліна при виконанні цих 

вправ, дають набагато вагоміші результати, ніж виконання завдань, як кажуть, «з 

під палки». Завдання викладача фізичної культури переконати здобувачів освіти 

в необхідності здорового способу життя, навчити студентів самостійно 

виконувати фізичні вправи, контролювати навантаження та стан свого здоров’я, 

переконати студента в тому, що тільки він, а не будь-хто інший, є будівничим 

свого тіла, розуму, знань, вмінь, особистості [2, с. 53]. 



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

324 

Саме для виконання цих завдань викладач, в своїй роботі, використовує 

комп’ютер. З його допомогою переглядаються методичні фільми загального 

спрямування; навчальні фільми програмового матеріалу; пропагандистські 

відеоролики; графіки росту індивідуальних результатів; здійснюється огляд 

інтернет-ресурсів на допомогу студенту і викладачу [1, с. 44]. 

Комп’ютер – пропагандист здорового способу життя. Він допомагає 

робити фото-виставки, фотоальбоми, публікації і презентації, які висвітлюють 

спортивне життя коледжу і пропагують переваги занять фізкультурою і спортом. 

На заняттях фізичної культури викладач використовує комп’ютер як 

помічника. 

 З його допомогою проводить зі здобувачами освіти функціональні тести, 

комплексний тест, футбольний тест і за результатами цих тестів комп’ютер видає 

індивідуальні завдання для студентів. Також, комп’ютер допомагає вести облік 

росту результатів і досягнень студентів, їх фізичний стан і функціональні 

можливості.  

Значне місце у вихованні здобувачів освіти здорового способу життя 

займають різні публікації про спортивне життя коледжу, фотовиставки, 

фоторепортажі про спортивні змагання. Переглядаючи спортивні фільми, 

фотографії, студенти, дивлячись на своїх колег, і самі виявляють бажання 

займатися спортом, показати свої спортивні досягнення, позмагатися з різних 

видів спорту. А саме таку мету викладач ставить, проводячи дані заходи. І тут 

комп’ютер також допомагає в роботі. 

Ні для кого не є секретом сучасний стан фізичного розвитку підростаючого 

покоління, і тому, розвиваючи фізичні здібності, навички і вміння, викладач 

фізкультури повинен, як ніхто інший, знати стан серцево-судинної системи, 

дихальної системи і загального фізичного розвитку кожного здобувача освіти, 

який приходить до нього на заняття. Вирішувати це питання йому допомагають 

інтернет-ресурси і спеціальні програми, складені провідними спеціалістами 

галузі. Це дозволяє швидко і якісно провести тести з визначення стану серцево-
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судинної системи (проба Руф’є, проба з присіданнями, проба з підскоками та ін.), 

дихальної системи (частота дихання, проба Сєркіна з оцінки рівня здоров’я), 

загальні показники здоров’я (найчастіше використовую Гарвардський степ-

тест). Технологія досвіду сприяє рішенню наступних проблем: створенню умов 

для розкриття і збагачення  досвіду здобувачів освіти на основі діагностики 

індивідуально-психологічних особливостей студентів; створенню на заняттях 

інтелектуально-емоційного комфорту, ситуацій успіху, здійсненню 

індивідуального підходу, диференціації навчання; активізації навчальної 

діяльності здобувачів освіти; підготовці висококваліфікованого, конкурентно-

здатного на ринку праці робітника; розумінню здобувачами освіти необхідності 

самостійних занять фізичними вправами; пропаганді здорового способу 

життя [1, с. 62].  

Викладач зуміла на заняттях фізичної культури та під час позаурочних 

заходів створити позитивні мотивації навчання, досягти оптимального вибору 

форм і методів роботи зі здобувачами освіти. Методичні принципи - це 

врахування вікових і фізіологічних особливостей студентів, індивідуальний 

підхід, постійна увага до розвитку їх фізичних здібностей. 

На заняттях фізичної культури і в позаурочний час основне місце по праву 

належить фізичній вправі, адже тільки вона здатна зробити зі здобувача освіти 

сильного, спритного, витривалого робітника, захисника Вітчизни, людину, яка 

не зупиниться ні перед якими труднощами. І коли студент, самостійно, 

виконуючи ту чи іншу вправу, свідомий в своїх діях, то теоретично-практичні 

заняття з використанням комп’ютерних технологій, за твердим переконанням 

викладача, просто необхідні. Свідомо займаючись фізичною культурою і 

спортом, студенти неодмінно виростуть справжніми громадянами України, 

сильними духом, з чистими і світлими намірами.  
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ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Олена Лавецька 

Світлана Петріщева 

 викладачі вищої кваліфікаційної категорії  

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Кам’янський фаховий медичний коледж 

м. Кам’янське 

  

Єдиний шлях, що веде до знання – це діяльність. 

                                  Бернард Шоу 

Протягом останніх років завдяки інформаційним технологіям відбувається 

модернізація традиційної системи навчання. Із-за карантинних обмежень, 

пов’язаних з пандемією COVID-19, заклади вищої освіти знаходять різноманітні 

ефективні шляхи подолання обмежень у спілкуванні та створюють за допомогою 

сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище. Дистанційне 

навчання не є заміною очного, але воно може стати ефективним інструментом і 

в звичайному режимі навчання. 

Українські дослідники, вивчаючи цю проблему, вказують на потребу 

створення особливих вимог щодо організації дистанційного навчання: 

необхідність у персональному комп’ютері та доступі до мережі 
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Інтернет; мотивація студентів; самостійність та самоконтроль; опанування 

навичок пошуку інформації.  

З метою активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти викладачі 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін на заняттях застосовують 

інтерактивні технології, які впливають на формування професійних 

компетентностей. 

Інтерактивне навчання дозволяє збільшити відсоток засвоєння матеріалу, 

оскільки впливає не тільки на свідомість студента, а й на його 

почуття. Це викликає  зацікавленість, розвиває пізнавальну активність, сприяє 

ефективному засвоєнню навчального матеріалу, заохочує активну участь 

кожного в навчальному процесі, формує здатність виражати свою думку і 

обґрунтовувати її, формує життєві навички роботи в команді, забезпечує 

стабільний зворотній зв’язок, без якого неможливе об’єктивне оцінювання.  

Враховуючи особистий досвід дистанційного навчання в умовах 

карантину, ми зробили висновок, що за умови відповідної підготовки, цифрові 

технології можуть стати якісним доповненням занять в аудиторії. Змішана форма 

навчання у коледжі дає можливість урізноманітнити навчальний процес, 

ефективніше поєднати різні підходи, а також вдосконалює передачу знань. 

Поєднання очних занять з дистанційною формою, стало «новою нормою» 

у сфері освіти. При виборі методів та інструментів керуємося критеріями: 

сумісність інструменту із стаціонарними комп’ютерами і мобільними засобами 

зв’язку; простий і стабільний алгоритм роботи методу; можливість залучення 

всіх студентів  до виконання завдання; наочність представлення результатів. 

Використовуємо методи: кроссенсу; застосування онлайн дошки; гронування; 

кейс-метод; мозкового штурму; Kahoot!; випереджаючі творчі завдання та ін. 

При проведенні занять за технологіями дистанційного навчання адаптуємо 

ці методи за допомогою використання онлайн інструментів. 

Кроссенс (від англ. cross – перехрестя, sens – зміст)– це візуальний 

асоціативний ланцюжок, який з різних сторін розкриває певне поняття, 
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явище  або факт. Застосування кроссенсу допомагає активізувати пізнавальну 

діяльність та пробудити інтерес до теми; розвиває творче, логічне та образне 

мислення; демонструє взаємозв’язки між  компонентами теми; забезпечує діалог 

між різними    учасниками процесу.  

До прикладу тема: «Україна в умовах незалежності» (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Завдання за темою: «Україна в умовах незалежності»  

 

Розв’язання завдання: 1) фальсифікація виборів; 2) Помаранчева 

революція; 3) форма правління Української держави; 4) партнерство заради 

миру; 5) юридичне оформлення трагедії української нації; 6) Світова Організація 

Торгівлі (СОТ); 7) «Ці руки нічого не брали»; 8) отруєння чи вірус? 9) улюблена 

справа Президента України. Завдання на розвиток логічного мислення: 
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1) визначити період розвитку Української держави; 2) назвати прізвище 

Президента України. Метод сприяє засвоєнню навчального матеріалу в ігровій 

формі, пробуджує інтерес до теми та бажання розгадати головоломку, пояснює 

причини і закономірності певного явища, його елементи, протиріччя; сприяє 

розвиткові творчого, логічного та образного мислення. 

Активно використовуємо онлайн дошку Jamboard. До її переваг 

належить простота в користуванні. Ефективним є виконання за допомогою 

онлайн дошки вправ на встановлення відповідності, ранжування даних, 

заповнення таблиць. При роботі з дошкою обов’язково використовуємо функцію 

демонстрації екрану викладача.  Це дозволяє студентам, які не мають технічних 

можливостей писати на дошці, бути в курсі виконуваної роботи. До прикладу, на 

заняттях української мови при вивченні теми «Класифікація речень» здобувачі 

освіти мають знайти та підкреслити головні та другорядні члени речення, щоб 

визначити тип речення. Ефективним при роботі з  онлайн дошкою Jamboard є 

робота в парах, а саме: зробити аналіз чи редагування письмової роботи одне в 

одного, протестувати й оцінити одне одного тощо. 

Гронування – стратегія навчання, яка спонукає студентів вільно думати й 

відкрито висловлюватися на певну тему, спрямована на стимулювання мислення 

про зв’язки між окремими поняттями. Для роботи вибирається опорне слово, 

поняття, словосполучення. Відповідно до нього підбираються слова за певними 

зв’язками. Дана стратегія застосовується на етапі актуалізації знань, перевірки 

домашнього завдання, подачі нового матеріалу, закріпленні; заняттях з перевірки 

і контролю знань. За завданням грона бажано будувати асоціативні 

(Асоціативний кущ) та інформативні, одно- та багаторівневі. Кожний із видів 

такого грона має свої завдання й особливості, й використовується на 

відповідному етапі заняття. Наприклад, тема заняття: «Україна в перші повоєнні 

роки». Пропонуємо занотувати гроно асоціацій до слова «відбудова». Студенти 

можуть написати в зошиті, чаті, сказати усно. Відбувається зворотній зв`язок. 

Впроваджуємо інформаційні дайджести, роботу з  QR-кодом. Пропонуємо слайд 
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презентації, де здобувачі освіти зчитують інформацію про наслідки Другої 

світової війни. Якщо навести камеру сматрфону і за допомогою сканера QR-

кодів перейти за посиланням, то можна ознайомитися з інформацією. Протягом 

хвилини студенти  дають відповідь на запитання:  «Що вас вразило на 

зображеннях?».  Можна працювати в групах, попередньо поділивши студентів 

(наприклад: аналітики, пошуковці, критики). 

Використання кейс-методу має як переваги (сприяє розвитку вмінь 

студентів логічно мислити, аргументувати свою думку; стимулює до 

самостійного отримання знань; розвиває навички роботи з різними джерелами 

інформації; дозволяє поєднувати отримання нових знань із їх практичним 

застосуванням для різних ситуацій), так і недоліки (займає значний час заняття, 

вимагає попередньої додаткової підготовки від студентів). Case-метод (аналіз 

ситуації) активно використовуємо на заняттях з української та зарубіжної 

літератури. Наприклад,  характеристика Чіпки («Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» Панаса Мирного) шляхом аналізу трагічного фіналу. Чи насправді Чіпка 

– «пропаща сила»? Такий метод передбачає розгляд ситуації в розрізі історичних 

подій: скасування кріпацтва в Україні в 1861 році спричинило появу нових 

відносин у суспільстві та реакції на ці зміни. 

Метод мозкового штурму – один із найбільш популярних методів 

стимулювання активності студентів. Метод сприяє розвитку вмінь студентів 

логічно мислити, аргументувати свою думку, активізує інтерес до теми, 

ефективний на різних етапах заняття, виробляє навички прислухатися до думки 

інших, сприяє формуванню партнерських відносин в колективі. На занятті з 

історії методом мозкового штурму можна розглянути тему «Зовнішня політика 

України». Викладач формулює питання: «Що таке зовнішня політика держави і 

на що вона може бути спрямована?» Здобувачі освіти висловлюють судження, 

теорії: «Це відносини однієї держави з іншими», «Завоювання», «Торгівля», 

«Обмін знаннями», «Обмін ресурсами», «Спільне виробництво», «Спільний 
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захист від спільного ворога». У ході обговорення бажано прийти до того, що всі 

ці напрямки діяльності важливі для життя держави.  

Kahoot! – безоплатний онлайн-сервіс дає змогу створювати інтерактивні 

навчальні ігри: вікторини, обговорення, опитування. Аби розпочати роботу в 

сервісі, потрібно зареєструватися. Для контролю знань застосовуємо 

інтерактивну вправу Kahoot! Опрацювавши тему, пропонуємо для розв’язання 5-

7 тестів. Це  прості запитання за темою, на які треба дати швидку правильну 

відповідь. Наприклад, для перевірки знань за темою «Перша Світова війна» 

можна запропонувати такі запитання: 1) дата початку війни; 2) її основна 

причина; 3) найбільші битви; 4) дата закінчення війни; 5) назва першої 

конференції, яка вирішувала питання післявоєнного устрою. Ця вправа розвиває 

навички лідерства, швидкої реакції, систематизації  знань. 

Випереджаючі творчі завдання також успішно використовуємо на 

заняттях. Наприклад, створити рекламу-продукт. При проведенні тижня 

правознавства студентам було запропоновано розповісти про права людини в 

Україні. Для отримання найвищого балу було запропоновано знайти та вивчити 

вірш про права людини та зробити відео презентацію з власною аудіодоріжкою 

(озвучити). Коли була опублікована перша студентська робота, з’явився дух 

змагання. Свої роботи вони надсилали в Google Classroom, де разом з викладачем 

їх обговорювали, визначали помилки та кращі роботи. Також подібна ідея була 

використана при відзначенні Дня пам’яті героїв Крут. Героїзм, трагізм події 

особливо чіпляє почуття молоді. 

Отже, інтерактивні форми роботи зі студентами на заняттях в умовах 

дистанційного навчання стрімко набирають оберти. Їх перевага полягає у тому, 

що студенти успішно засвоюють нові знання, розвивають загальні та спеціальні 

компетентності, свідомо засвоюють навчальний матеріал, набувають важливих 

якостей, таких як критичне мислення, творча ініціатива, особиста 

відповідальність, внутрішня свобода, цілеспрямованість у самореалізації. Для 

педагога - це нові горизонти творчого розвитку професійної діяльності. 
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  У сучасних умовах одним із основних стратегічних завдань національної 

освітньої політики є виховання молоді в дусі відповідального ставлення до 

власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та 

https://www.pedrada.com.ua/news/276-kahoot-onlajjn-servis-dlja-stvorennja-viktorin-didaktichnikh-igor-i-testiv
https://www.pedrada.com.ua/news/276-kahoot-onlajjn-servis-dlja-stvorennja-viktorin-didaktichnikh-igor-i-testiv
https://www.prostir.ua/?news=zmishane-majbutnje-didzhytalizatsiya-profesijno-tehnichnoji-osvity-v-ukrajini
https://www.prostir.ua/?news=zmishane-majbutnje-didzhytalizatsiya-profesijno-tehnichnoji-osvity-v-ukrajini
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text
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суспільної цінності, відтак генеральною метою фізичного виховання є 

формування здорового способу життя, сприяння профілактиці професійних 

захворювань, виконання оздоровчо-лікувальної місії.  

 Виховання фізичної активності – процес складний і тривалий. І чим раніше 

він розпочинається, тим більше шансів для зміцнення та розвитку опорно-

рухового апарату, серцево-судинної системи, органів дихання, нормального 

обміну речовин в організмі, для формування правильної постави, а також 

центральної нервової системи. 

 Формування, збереження, та зміцнення здоров’я за допомогою фізичних 

вправ є одним із завдань фізичного виховання дітей та молоді. Фізичні вправи 

сприяють становленню гармонії взаємостосунків людського організму з 

довкіллям. Треба підвести людину до вироблення власної моделі оздоровлення з 

урахуванням розуміння необхідності ведення здорового способу життя, розвитку 

потреби в систематичному зміцненні здоров’я, оволодінні основами теоретичних 

знань, уміннями та навичками психологічної саморегуляції стану організму, 

збереження, зміцнення та відновлення здоров’я [1; 2]. Застосування фізичних 

вправ дає змогу за короткий час розв’язати проблему розвитку рухових якостей, 

передбачених навчальною програмою, здійснити фізичну та технічну 

підготовку. Регулярне виконання фізичних вправ впливає на стан здоров’я та 

фізичну підготовленість. Чітке дозування фізичного навантаження та 

спрямована дія на певні групи м’язів створює можливість вибірково впливати на 

серцево-судинну систему, дихальну та невову системи, опорно-руховий апарат, 

поступово збільшувати тренованість м’язів серця і його кровопостачання. При 

цьому відбуваються помітні зміни в складі крові, збільшується об’єм грудної 

клітки та життєва ємність легень, поліпшується діяльність нервової системи. 

 Вплив через засоби фізичного виховання на рухові здібності сприяє 

підвищенню рівня здоров’я та відкриває можливості управління здоров’ям.  

Задля реалізації окреслених завдань, а відтак вироблення у студентів 

потреби у самостійній здоров’язбережувальній діяльності, необхідно розробляти 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF0KvT6bT1AhXByaQKHZsBBRQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&usg=AOvVaw0lj-FSDoA_NI6R0X8Be-ou
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF0KvT6bT1AhXByaQKHZsBBRQQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0&usg=AOvVaw0lj-FSDoA_NI6R0X8Be-ou
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студентами індивідуальні щоденники здоров’язбереження. Такий щоденник 

повинен мати обов’язкові елементи індивідуальної програми 

здоров’язбереження. У щоденнику студенти мають окреслювати особистісні 

фізичні показники; проводити суб’єктивну оцінку стану власного здоров’я; 

визначати свій біологічний вік тощо. Крім того, в щоденнику 

здоров’язбереження майбутні фахівці повинні планувати свою 

здоров’язбережувальну діяльність, проводити моніторинг власного способу 

життя; проектувати самостійні заняття фізичною культурою тощо. Зазначимо, 

що самостійні заняття, з одного боку, допомагають заповнити дефіцит рухової 

активності, сприяють успішному оволодінні, студентами життєво необхідних 

рухових навичок і розвитку основних фізичних якостей. З іншого – такі заняття 

сприяють вихованню свідомого ставлення до свого здоров’я, своєї фізичної 

культури [3]. 

 Висновки. Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що 

усвідомлена інформація стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних 

вправ, використання природних факторів і формування такого способу життя, 

який сприяє досягненню як особистих так і суспільних цілей. Критерієм 

ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я студентів, рівень 

працездатності й соціальної дієздатності. Оздоровлення студентів повинно 

спрямовуватися на загальне зміцнення їхнього організму за допомогою фізичних 

вправ, набуття вміння керувати своїм емоційним станом, розвиток і 

вдосконалення рухових навичок та фізичних якостей, необхідних у професійній 

діяльності для підвищення працездатності, та сприяти підвищенню рівня 

сформованості стратегій здоров’язбереження [4]. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИКА» 

Мінцева Світлана Вікторівна 

викладач математики 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

В останні роки у педагогічних колах всього світу активно обговорюють 

питання: що таке освіта ХХІ століття? Навіть виникло поняття «навички ХХІ 

століття», що охоплює також деякі якості особистості, зокрема: креативність та 

інтелектуальна допитливість – здатність   до оригінальності та інновацій; 

критичне та системне мислення – мислення, що дає змогу людині формулювати 

вірогідні судження для окреслення, аналізу та розв’язання проблем; 

комунікативні навички – використання різних видів спілкування; навички 

особистісної та групової взаємодії – здатність співпрацювати з іншими; 
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ІТ- обізнаність – використання інформації та медіа; здатність до самоосвіти і 

здатність адаптуватися до умов навчання   в інших культурах та суспільствах. 

Але, на жаль, не всі здобувачі освіти мають розвинені ці навички і готові 

до самостійного життя. Це є свідченням того, що необхідно модернізувати 

традиційний підхід до навчання, зробити його таким, що відповідає вимогам 

сучасності. Отже, тема розвитку креативного мислення здобувачів освіти є 

досить актуальною. Кожна особистість має творчий потенціал. Водночас творча 

особистість – це не тільки особистість, що потенційно володіє здібностями до 

творчості, але й проявляє себе в систематичній творчій діяльності. Під 

«креативною особистістю» слід розуміти таку, що має внутрішні передумови, що 

забезпечують її творчу активність, тобто не стимульовану ззовні пошукову 

діяльність. Тому роботу з молоддю, слід організувати так, щоб переважав фактор 

пошуку, а це стимулює розвиток  здібностей кожної особистості, самодіяльності, 

вільного вираження свого «Я» [3, с. 37]. 

Розвитку креативності сприяє аналогія, яка допомагає людині при 

розв’язку життєвих ситуацій і при опануванні математикою. Використання 

аналогії в математиці є одним із основних методів при пошуку доведення 

теореми, розв’язання задач. Широко використовую аналогію при розв’язанні 

текстових задач. Наприклад, за аналогією з першою парою підберіть слово в 

другій парі: додавання – сума, ділення –  …; квадрат – куб, коло – … [1]. 

Класифікація – загально-пізнавальний прийом мислення, який сприяє 

розвитку креативності. Суть його – в розбитті множини явищ або об’єктів, які 

розглядаються на підмножини. Наприклад: знайдіть зайве слово: 15; 36; 48; 90; 

102. Для розвитку уміння узагальнювати пропонуються здобувачам освіти  такі 

завдання: дайте загальну назву об’єктам, що входять в одну групу (сума, добуток 

– це … ;  – 6, 3, 0, – 5,3 – це … ) [4, с. 22]. 

Заняття передбачають роботу індивідуальну, групову та в парах. Таке 

поєднання дозволяє навчити здобувачів освіти слухати не тільки викладача, а і 

своїх одногрупників. Спілкування з однолітками набагато простіше, ніж 
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спілкування з дорослими. Ще одним зі шляхів розв’язання проблеми підвищення 

пізнавальної активності та розвитку креативних здібностей у процесі набування 

знань є застосування в навчальному процесі творчих ігор і вправ, бо емоційне 

забарвлення останніх сприяє глибокому й міцному засвоєнню матеріалу, 

розвитку особистості кожного здобувача освіти. 

Завдання викладача – формування та розвиток глибокого, осмисленого, 

творчого підходу здобувачів освіти до розгляду тих чи інших проблем у процесі 

навчання. Якісне засвоєння навчального матеріалу досягається тільки за умови 

гармонійного синтезу всіх каналів сприйняття інформації. Саме тоді матеріал, 

що вивчається, стає максимально допустимим і зрозумілим [3, с. 45]. 

Зміни видів діяльності, уміле керування навчальним процесом сприяють 

розвитку креативних здібностей. Коли йдеться про зміст курсу математики, то, 

звичайно, мають на увазі засвоєння певної системи математичних знань, умінь і 

навичок. Але не можна зводити все математичне навчання до передачі 

здобувачам освіти визначеної суми знань і навичок. Це обмежувало б роль 

математики в загальній освіті.              

Рівнева диференціація з урахуванням психології математичних здібностей 

здобувачів освіти збільшує можливості роботи викладача. Такий підхід створює 

умови для розвитку здібностей студентів, які мають природжені задатки до 

занять математикою, і забезпечує їх посильною роботою, які не мають таких 

задатків. Виконуючи посильні завдання, здобувачі освіти отримує впевненість у 

своїх силах [4, с. 25]. 

Розвиток творчого, логічного мислення здобувачів освіти на заняттях з 

дисципліни «Математика» забезпечується обґрунтованим поєднанням 

традиційних і активних методів навчання, ефективного підбору змісту 

навчального матеріалу, широкого використання проблемної ситуації з опорою на 

зону найближчого розвитку здобувачів освіти, створення емоційно – 

доброзичливої пошукової атмосфери [1]. 
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Розвитком критичного та логічного, а також творчого мислення на 

заняттях з математики необхідно керувати.  Організація  такої діяльності  –

це   створення   сприятливих  умов  для  якісної  навчально – виховної роботи.  

Математичні знання – необхідна умова творчого мислення здобувача 

освіти. Шлях від мети до результату – це певним способом організована 

взаємодія викладача і здобувача освіти. Істотною ознакою будь-якої технології є 

досить детальний опис кожного етапу на шляху досягнення результату [4, с. 27]. 

Необхідною умовою розвитку креативних здібностей здобувачів освіти є 

систематичне тренування у розв’язанні задач. Завдання викладача – збудити 

здібності своїх слухачів, виховувати в них сміливість думки і впевненість у тому, 

що вони розв’яжуть кожну задачу, у тому числі і творчого характеру. 

У навчальних закладах, формуючи основи креативного мислення у 

здобувачів освіти, важливо залучати їх до висловлення різних думок, поглядів 

щодо будь-якої навчальної проблеми. І разом з цим привчати робити власний 

вибір [3, с. 59]. 

Для розвитку креативного мислення слід використовувати основні методи 

навчання математики, прийоми, що сприяють формуванню мотивації навчання: 

насичення змісту цікавими прикладами, фактами; нестандартна форма 

пред’явлення нового матеріалу; пізнавальна дискусія; аналіз життєвих ситуацій; 

включення здобувачів освіти у колективну навчальну діяльність; створення 

ситуацій, в яких їм необхідно оцінити мотиви та результати власної діяльності; 

мотивація закінчення заняття, застосовувати методику використання схем, 

опорного матеріалу, алгоритмів. 
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНО 

Вікторія Михайлівна Моренко  

викладач іноземної мови 

КЗ «Криворізький фаховий медичний коледж» ДОР 

м. Кривий Ріг 

  

За час пандемії Covid-19 у викладачів виникла потреба застосування в 

освітньому процесі нових можливостей інноваційних технологій навчання, 

тобто, не тільки використання сучасних технічних засобів, а й нових форм, 

методів та технологій викладання, взагалі нового підходу до процесу навчання. 

А саме, поєднання традиційних та сучасних інформаційних технологій, у тому 

числі цифрових. 

Інноваційні педагогічні технології як процес – «цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

https://osvitoria.media/experience/rozvyvayemo-navychky-4k-kreatyvnist-krytychne-myslennya-komunikatsiyu-ta-komandnu-pratsyu/
https://osvitoria.media/experience/rozvyvayemo-navychky-4k-kreatyvnist-krytychne-myslennya-komunikatsiyu-ta-komandnu-pratsyu/
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цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних 

результатів» [2]. 

Швидкі зміни, які відбуваються у сучасному світі, вимагають від освіти 

швидкої адаптації та корекції мети, форм та методів навчання. Викладачі 

розуміють, що знижується функціональна значущість і привабливість 

традиційної організації навчання, передача «готових» знань від викладача  до 

слухача перестає бути основним завданням освітнього процесу. Важливо 

викликати у здобувачів освіти зацікавленість до тематики, яка викладаються, 

перетворити пасивних спостерігачів на активних учасників заняття. Якщо 

викладач у своїй роботі буде використовувати інноваційні технології, 

виступати більше у ролі наставника, коуча, т’ютора, то такий підхід 

забезпечить якісне самостійне опанування студентами навчального матеріалу. 

Відомо, що інформація, яка опановується самостійно, але під керівництвом 

викладача, у цікавій формі, буде краще та ефективніше засвоєна. Адже, під час 

онлайн-навчання здобувачі освіти багато матеріалу мають опрацьовувати 

самостійно.  

Дистанційне навчання передбачає декілька різних технологій: кейсову, 

інтернет-технологію та телекомунікаційну. Викладачі обирають та компонують 

ці технології в залежності від специфіки свого предмету. Щодо викладання 

англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, то частіше 

викладачі використовують інтернет-технологію та телекомунікаційну.  

Інтернет – глобальна мережа, загальнодоступний ресурс, всесвітнє 

джерело знань. Інтернет-технології –  ефективний інструмент навчання, що став 

популярним у всіх країнах світу у зв’язку з переходом на дистанційне навчання. 

А саме: використання різних розширень та додатків гугл, навчальних сайтів та 

технологій, соціальних інтернет сервісів та інтерактивних конструкторів. 

Застосування інформаційних технологій разом з такою технологією як веб-

квест дає можливість урізноманітнити заняття. Наприклад, завдяки шаблону на 
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сайті ТОВ «Всеосвіта» ви можете швидко та якісно створювати веб-квести для 

своїх студентів https://cutt.ly/rIgjX0a.  

Веб-квест – сучасний і зручний інструмент для навчання та контролю рівня 

знань, що вчить студентів мобілізуватися з тим, щоб швидко розв’язати 

запропоноване нестандартне завдання.  

Філіп Бенц так описує веб-квест: «Це конструктивний підхід до навчання. 

Здобувачі освіти не тільки збирають інформацію, отриману з Інтернету, вони 

спрямовують свою діяльність на поставлене перед ними завдання, часто 

пов`язану з їх майбутньою професією» [1]. 

Головна мета веб-квесту - змусити студентів блукати по Мережі в пошуках 

необхідної інформації, викладач дає їм список web-сайтів, відповідних тематиці 

проекту та рівнем знань.  

За тривалістю виконання веб-квести поділяються на  короткострокові та 

довгострокові, за предметним змістом – розрізняють монопроекти і 

міжпредметні веб-квести. Типи завдань, що виконують студенти за допомогою 

цієї технології різноманітні – переказ (retelling tasks), компіляційного 

(сompilation tasks), загадки (mystery tasks), журналістські (journalistic tasks), 

конструкторські (design tasks), творчі (creative product tasks), вирішення спірних 

проблем (consensus building tasks), що переконують (persuasion tasks), 

самопізнання (self-knowledge tasks), аналітичні (analytical tasks), оціночні 

(judgment tasks), наукові (scientific tasks). 

З переходом учасників освітнього процесу на онлайн-формат навчання 

зросли і можливості до взаємодії. Наприклад, багато хто з викладачів або 

тренерів включили у свої програми проходження інтерактивних ігор, тестів, 

створення карток та інше. Кожен викладач може вибирати вид діяльності та тип 

завдань – ніхто не забороняє контролювати успіхи студентів наприклад, через 

Kahoot https://create.kahoot.it/auth/login.  

https://cutt.ly/rIgjX0a
https://create.kahoot.it/auth/login
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Сучасне заняття з англійської мови неможливо уявити без використання 

modern technologies. Kahoot це пізнавально, весело, корисно. Всі студенти 

усвідомлюють, що «Еnglish is easy!». 

Цей сайт допоможе провести контрольні роботи, зрізи знань, тести, 

оцінювання в ігровій формі. На Kahoot! викладач може створити опитування 

з будь-якої теми.  Kahoot є одним із способів підвищення активності студентів на 

занятті та їх зацікавленості. 

За допомогою сайту Kahoot! є можливість організовувати інтелектуальні 

вікторини як на заняттях так і в позааудиторний час. Саме вони і будують 

атмосферу змагання. Ідея  вікторин полягає в тому, що студенти одночасно 

відповідають на одні і ті ж запитання, змагаючись один з одним. Підсумком є 

рейтинг найкращих результатів. 

Kahoot можна використовувати не тільки для проведення вікторин та 

опитувань онлайн, а й в режимі реального часу, залучаючи учасників для 

проведення гри. Існують різні види  Kahoot, а саме такі як: 

Quiz (вікторина); Jumble (переміщення); Discussion (обговорення); Survey 

(обстеження). 

Крім інноваційних технологій кожному викладачу в умовах дистанційного 

навчання доводиться також користуватися щонайменше одним з веб-

застосунком від компанії Google – чи то браузером Google Chrome , чи хмарним 

сховищем Google Диск, або Документами, або Таблицями. Однією з потужних 

можливостей усіх цих застосунків є підтримка інтеграції зовнішніх сервісів, які 

дозволяють розширити й доповнити стандартні функції новими інструментами. 

Пропоную до вашої уваги добірку розширень та додатків до Google-

сервісів, які стануть у нагоді викладачеві для організації навчання, створення й 

демонстрації матеріалів та комунікації. 

Розширення – сторонні надбудови, які доповнюють і розширюють 

функціональні можливості Google-сервісів. 
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Додатки – самостійні сервіси та застосунки з повноцінним функціоналом, 

які інтегруються певним чином з одним чи більшою кількістю Google-сервісів. 

Наведемо приклади цікавих розширень браузера Google Chrome для 

викладання іноземної мови онлайн. 

Screencastify https://cutt.ly/gIi5fgC  відмінний інструмент для запису відео з 

екрана Chrome. Це дозволяє демонструвати робочий стіл, вкладку браузера або 

будь-який звук із різних джерел. Він дуже популярний у навчальних закладах 

для навчання на основі відео та презентацій. 

Mind-mapping https://www.mindmup.com/. Безкоштовна онлайн-карта 

розуму. Інтелект-карти в Інтернеті будуть найпродуктивніші для розвитку 

критичного мислення. 

Навчальний ресурс https://wordwall.net/. Простий у застосовуванні. 

Безкоштовний. Є можливість створення власних навчальних вправ, ігор зі 

словами , вікторин за існуючими шаблонами. Перевага цього ресурсу-велике 

розмаїття типів завдань, а саме: на встановлення відповідностей, правдиві та 

неправдиві твердження, лабіринти, пошук слів та інші. 

Веб-сервіс https://www.liveworksheets.com/worksheets/en LiveWorksheets 

дозволяє вдосконалювати робочі матеріали, створені в форматах docx, pdf, jpg і 

png. Перетворює звичайні сторінки в інтерактивний матеріал для самоперевірки. 

Можна створювати робочі листи, які містять багато типів завдань з  лексико-

граматичного матеріалу за різною тематикою та рівнем знань. Перевірка 

здійснюється системою автоматично. 

При викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням пропоную 

використовувати корисні навчальні сайти. А саме: 

http://esl.fis.edu/vocab/q21/body_r.htm; http://esl.fis.edu/vocab/q7v/body_1.htm; 

https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=introduction-to-human-body; 

https://cutt.ly/wIobX5h, де будуть запропоновані завдання для вивчення 

анатомічних, клінічних, фармацевтичних термінів, різноманіття медичного 

https://cutt.ly/gIi5fgC
https://www.mindmup.com/
https://wordwall.net/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en
http://esl.fis.edu/vocab/q21/body_r.htm
http://esl.fis.edu/vocab/q7v/body_1.htm
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=introduction-to-human-body
https://cutt.ly/wIobX5h
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персоналу, загальних медичних термінів іноземною мовою у вигляді тестів, 

вікторин та файлів тренування аудіювання. 

Отже, використання інноваційних технологій навчання – вимога 

сьогодення, постійний рух вперед, бажання змін, оновлення. Щоб досягти 

високої результативності освітнього процесу, викладачу потрібно використати 

максимум різноманітних ефективних інноваційних технологій, форм та методів. 

А також щоб важливо, щоб це було цікаво для сучасних здобувачів освіти. 
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УДК 378.147:340 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА» 

Немічева Юлія Леонідівна 

Методист, викладач історії та основ правознавства 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

«Він актор, але його глядачі і слухачі не аплодують йому.  

Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить.  

Він лікар, але його пацієнти рідко дякують  

за лікування та не завжди хочуть лікуватися.  

Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення?  

Лише в самому собі, тільки в усвідомленні величі своєї справи»   

Симон  Соловейчик. 

  

В сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності 

особистості. Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності і 

визначальний фактор розвитку людства. Це, звичайно, зумовлює необхідність 

впровадження в освітню практику сучасних новітніх технологій навчання, які 

засновані на модернізованій дидактичній системі. 

Результативність процесу здобуття знань досягається шляхом 

використання сучасних високоефективних методів, засобів і прийомів, що 

забезпечують творче оволодіння величезним обсягом наукових знань. Ми 

переконані, що впровадження інноваційних технологій в освітній процес має не 

стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації 

воно стосується його історичного розвитку та перспектив [1, с. 106]. 

Для підвищення мотивації та актуалізації пізнавального інтересу 

здобувачів освіти викладач правознавства використовує нетрадиційний підхід до 
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організації і проведення занять. Застосовує  активні форми і методи навчання, а 

саме – проблемні лекції та семінари, заняття у формі «круглого столу», 

мозкового штурму, моделювання ситуацій, дискусії, ігрові елементи, 

використовуючи які, навчає здобувачів освіти вмінню володіти всіма видами 

професійного спілкування [2, с. 345]. 

Правове виховання є важливим процесом впливу на особистість з метою 

формування в неї позитивних людських якостей. Правове виховання сприяє 

становленню особистості, яка поважає права людини, закони держави і виконує 

правові норми.  

Хочу виділити декілька методів якими користуюсь на семінарських та 

лекційних заняттях з дисципліни «Основи правознавства», та підкреслити, що 

саме їх можна з легкістю використовувати при дистанційному синхронному 

навчанні.  

Достатньо результативні на заняттях з «Основ правознавства» є дискусії, 

коли здобувач освіти висловлює певну позицію, пояснює, в чому полягає його 

точка зору, доводить її правильність посиланням на конкретну статтю закону. 

Виступ здобувача освіти займає одну-дві хвилини. Проблеми для обговорювання 

пропонує викладач або самі студенти ініціюють дискусію раптовим запитанням. 

Дискусію не можна затягувати, тому у викладача повинен бути напоготові 

алгоритм відповіді.  

Діалог, а не монолог – от що є необхідним елементом дійсно творчого 

процесу освіти і виховання молоді. Занадто довго в суспільстві і в системі освіти 

звучав монолог, і тому нам, насамперед, необхідно вчитися мистецтву діалогу 

самим викладачам, і, у той же час, вчити цьому здобувачів освіти. Задача 

складна. Але діалог потрібний [3, с. 221]. 

По-перше, він змушує мислити самостійно, розвиває здатність вільно 

розмовляти, створює атмосферу творчості, пошуку істини. 

По-друге, вчить не тільки уважно слухати опонента, але також 

висловлювати і відстоювати свої погляди в суперечках і дискусіях. 
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По-третє, діалог, в остаточному підсумку, через міркування, через 

зіставлення різних точок зору, веде до формування переконань, світогляду, що є 

для нас найважливішим, самим головним в процесі навчання. 

«Основи правознавства» є дисципліною надзвичайно благодатною для 

застосування такої форми активізації аудиторії як ділова гра. Важливим розділом 

курсу «Основи правознавства» є розділ «Основи кримінального права». 

Надзвичайно важливо, щоб здобувачі освіти засвоїли основні положення 

Кримінального права України. Кожен злочин є викликом суспільству. Отож 

людина, яка знехтувала інтересами суспільства, не має морального права 

нарікати на те, що її держава у відповідь на таку поведінку вживатиме до неї 

примусові заходи, які іноді можуть буди досить жорстокими. 

Розділ «Основи кримінального права» містить нову для здобувачів освіти 

правову термінологію, нові поняття і категорії, великий обсяг нової для них 

інформації. Навчальний матеріал, який здобувачі освіти засвоїли на лекціях і 

самостійно, необхідно повторити, закріпити, узагальнити, систематизувати та 

проконтролювати на семінарському занятті. Протягом семінарського заняття 

використовуються різні форми і методи активізації аудиторії з метою розвивати 

вміння аргументовано висловлювати свою думку, володіти елементарною 

правовою термінологією, розвивати юридичне мислення, застосовувати правові 

знання для пояснення фактів навколишнього життя, розвивати вміння 

користуватися джерелами права та з їх допомогою самим здобувати знання, 

розвивати вміння співпрацювати в групі [3, с. 225]. 

Семінарське заняття несе велике виховне навантаження: виховує такі 

якості громадянина, як законослухняність, відповідальність, почуття обов’язку. 

Нехай кожний зробить для себе висновки про те, що потрібно узгоджувати з 

законом кожний свій крок. Наприклад, навчальна група поділяється на три 

підгрупи: підгрупа, котра «здійснює державне обвинувачення» по даному 

«кримінальному провадженню», умовно звуться «прокурори» і розміщується в 

правому ряді аудиторії. Друга підгрупа, яка «здійснює захист обвинуваченого», 
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умовно називається «адвокати» і розміщується в лівому ряді аудиторії. В 

середньому ряді розміщується третя підгрупа, яку умовно називаємо «судді». 

Викладач дає деякий час на підготовку. За цей час всі учасники ділової гри 

знайомляться з умовою задачі і знаходять потрібні для їх ролі статті Кодексу. 

Спочатку викладач надає слово «прокурорам», і хтось з цієї підгрупи виступає і, 

посилаючись на конкретні статті Кодексу «обвинувачує» злочинця згідно з 

умовами наданої ситуаційної задачі. Далі виступають «адвокати», а остаточний 

«вирок» виносить «суд». Таким чином, кожна команда працювала колективно, 

спільними зусиллями знаходячи свою позицію, обґрунтовуючи свою думку 

посиланнями на статті Кодексу.  

Ефективність застосування цих педагогічних технологій пояснюється й 

можливістю реалізації індивідуального підходу до формування загальних та 

фахових компетентностей майбутніх медичних працівників. Процес пізнання 

завжди починається з емоцій. Зорово-слухові враження формують уявлення і 

поняття. Саме екранна інформація б’є на емоції здобувачів освіти, запускає 

механізм сприйняття і засвоєння інформації мобілізує увагу групи. Необхідно 

пам’ятати, що здобувачі освіти щоденно отримують безліч інформації, і щоб в 

таких умовах бути почутим, викладач повинен знайти ефективні засоби впливу 

на увагу і свідомість здобувачів освіти [4, с. 33]. 

Елементи інформаційно-телекомунікаційних технологій впроваджуються 

шляхом використання під час навчальний занять різноманітних засобів передачі 

інформації (сучасні ПК, РК телевізори, інтерактивні дошки…), що дає 

можливість застосовувати ресурси мережі «Інтернет», сервери Верховної Ради 

України, офіційного сайту Президента України, Міністерства юстиції України, 

програму «Ліга закон», «Інфодиск». За наявності відповідної матеріально-

технічної бази викладач, окрім інших методів, використовує показ 

документальних фільмів, відеоматеріалів, розрахованих на 7-15 хвилин,  для 

удосконалення студентами теоретичного матеріалу лекції. 
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Під час перегляду відеоматеріалів судової практики здобувачі освіти не 

лише засвоюють певний навчальний матеріал. Вони бачать, як необхідно 

поводитися в суді, як доводити свою правову позицію, які подавати документи 

до суду, бачать судовий процес в цілому, його етапи, діяльність усіх учасників 

судового процесу тощо [4, с. 35]. 

Для дисципліни «Основи правознавства» це дуже важливо, адже 

невеликий обсяг часу на вивчення дисципліни не дозволяє викладачеві водити 

здобувачів освіти на судові засідання. А за допомогою відеоматеріалів суд сам 

«з’являється» в аудиторії, хоча, я все ж таки  знаходжу час і застосовую на 

практиці екскурсії в судові засідання до Вовчанського районного суду в рамках 

гурткової роботи. Вважаю методично неправильною практику, коли перегляд 

відеозаписів охоплює заняття повністю. Відеоматеріали можна застосовувати 

лише як невеличкі фрагменти, влучно вставлені в хід заняття. 

Ще більш цікаво можна використати відеоматеріали судової практики в 

процесі семінарських занять. Одразу така форма занять, як семінар, яка не 

подобається здобувачам освіти, перетворюється на активний процес розумової 

діяльності, суперечок опонентів, аналізу ситуації, в яких народжується істина. 

Відеозаписи судової практики можна застосувати лише на семінарах з 

цивільного, сімейного і трудового права. Саме з цих галузей права є короткі 

справи (10-12 хвилин), і протягом одного семінарського заняття можна 

переглянути і обговорити 5-6 справ. Дисципліна «Основи правознавства» 

складна і проблемна, тісно пов’язана з життям суспільства та майбутньою 

професійною діяльністю медичного працівника. Для підвищення якості її 

засвоєння вдало було б використовувати на лекціях і семінарських заняттях 

фрагменти відеофільмів, відеозаписів судових засідань тощо. І тут постає 

питання забезпечення дисципліни сучасними технічними засобами. Успішне 

засвоєння здобувачами освіти курсу «Основи правознавства» значною мірою 

залежить від методичного забезпечення дисципліни, яке може створити лише 

викладач. Майбутній медичний спеціаліст повинен мати базові вміння і навички 
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набути загальні та спеціальні компетентності з юридичних дисциплін. Крім того, 

рівень ефективності його праці залежить від рівня загальної правової культури. 

Чим він вище, тим ширше його кругозір і здатність до асоціативного мислення, 

тим реальніше можливість чітко формувати і вирішувати проблему. Високий 

рівень правової культури визначає запас знань, які сьогодні не потрібні, але 

завтра можуть знадобиться фахівцеві в його професійній діяльності.  
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Зміни, які відбуваються у сучасному світі, через прискорення науково-

технічного і соціального прогресу, а також кризові економічні, демографічні, 

екологічні, політичні та інші явища неминуче позначаються на системі 

освіти.  Труднощі, протиріччя та неузгодженості, що існують у педагогічній 

методиці та методології, стають все більш очевидними, а  традиційні педагогічні 

засоби навчання та виховання, перестають працювати.  

Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної 

організації навчання, передача «готових» знань від викладача  до слухача 

перестає бути основним завданням навчального процесу. Сьогодні важливо 

викликати інтерес до навчання, перетворювати  аудиторію пасивних 

спостерігачів на активних учасників навчального процесу. Якщо викладач у 

своїй роботі використовує активні форми та методи навчання, то це важливе 

питання буде вирішеним саме собою. Активні форми навчання будуються на 

інтерактивних методах, де викладач виступає у ролі коуча, фасилітатора [7]. 

Сьогодні існує соціальний запит на виховання творчої особистості, здатної 

самостійно та критично мислити, розв’язувати проблеми, генерувати оригінальні 

ідеї, приймати нестандартні рішення. Ефективне навчання потребує 

використання технологій, що допомагатимуть не тільки здобувати знання, а 

й формувати ключові компетентності у студентів, розвивати соціальні та 

інтелектуальні навички [9]. Критичне ж мислення є необхідною навичкою і 

життєво важливим ресурсом сучасної людини. Саме про це йдеться в статті 

12  Закону «Про освіту».  Метою освіти є всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві. “Досягнення цієї 

мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, серед 

яких: уміння висловлювати власну думку, критичне та системне мислення, 

здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння 

приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими 

людьми” [1].  
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Сьогодні залишається актуальним твердження видатного американського 

мислителя минулого століття Джона Дьюї, що фундаментальна мета сучасної 

освіти полягає не в наданні інформації,  а в тому, щоб розвивати критичний 

спосіб мислення, навички мислення, котрі дають змогу адекватно оцінювати нові 

обставини і формувати стратегію подолання проблем, які у них криються [7].  

Розвиток критичного мислення є важливою проблемою особистісного 

становлення майбутнього лікаря, адже уміння критично мислити є запорукою 

ефективної практичної діяльності. Критичне мислення студентів-медиків 

є  пропедевтичним (від грец. – попередньо навчаю, готую) до клінічного 

мислення, яке буде формувати засади для подальшого вивчення студентами 

клінічних дисциплін – терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілю, 

медичної психології, інфекційних хвороб, онкології. Саме від того наскільки 

майбутній лікар навчиться клінічному мисленню, буде залежати його вміння і 

проводити змістовну діагностику, і обґрунтовувати клінічний діагноз. Тому 

формуванню критичного мислення, як основи клінічного мислення, у 

навчальному процесі має надаватися пріоритетне значення. А від якості 

сформованості клінічного мислення залежить здоров’я і життя пацієнта. Саме 

тому критичне мислення та його розвиток є сьогодні одним з наскрізних завдань 

навчально-виховного процесу  у медичних навчальних закладах. 

У статті обґрунтовується доцільність використання технології формування 

та розвитку критичного мислення у студентів при вивченні суспільствознавчих 

дисциплін. Знання засвоюватимуться набагато краще, адже інтерактивні 

методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий, творчий процес 

пізнання світу, на постановку проблеми та пошук її вирішення. Ця технологія 

дозволить навчати студентів нового покоління, які вміють міркувати, 

висловлювати свої та  чути думки інших [4, с. 12]. 

З метою розвитку критичного мислення здобувачів освіти необхідно 

керуватися такими засадами викладання суспільних дисциплін: 
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– по-перше, формування у студентів стійкого пізнавального інтересу до 

предмета шляхом актуалізації матеріалу, мотиваційної діяльності, практичного 

застосування набутих знань; 

– по-друге, розвиток культури розумової діяльності студентів у процесі 

проблемного, дослідницького осмислення історії. Адже «найважливіше завдання 

цивілізації – навчити людину мислити» (Т.Едісон); 

– по-третє, створення умов для розвитку навичок самостійного здобуття 

історичних знань: «Знання тільки тоді знання, коли вони здобуті зусиллям 

власної думки, а не пам’яті» (Л.Толстой); 

– по-четверте, формування досвіду використання набутих знань для 

розв’язання практичних завдань, застосування їх у конкретних життєвих 

ситуаціях: «Не досить знати, необхідно й застосовувати» (Й.Гете) [3]. 

Система розвитку критичного мислення передбачає трирівневу структуру 

заняття: вступ або етап актуалізації знань, основну частину, підбиття 

підсумків. Цей поділ на етапи є універсальним і не залежить від навчальної 

дисципліни [6, с. 8]. 

Вступна частина заняття, яку автори технології з розвитку критичного 

мислення  називають ще “викликом” триває зазвичай перші 10 хвилин. За цей 

час слід актуалізувати опорні знання студентів. Наше мислення є асоціативним: 

з психологічної точки зору міцнішими є ті знання, які ми отримуємо в контексті 

вже відомого, засвоєного. І навпаки – інформація швидко втрачається, якщо її 

запропонувати без контексту або без зв’язку з уже наявними знаннями.  

Звернення до вже засвоєного матеріалу підвищує увагу студентів до теми, 

проблеми,  а отже, виконує мотиваційну функцію. Її важливість не піддається 

сумніву. Ми часто чуємо на заняттях від студентів: “Навіщо мені потрібно вчити 

… (предмет, тему…)?”. Отже, під час вступної частини ми пропонуємо 

студентам методи й завдання, які дають їм змогу: освіжити наявні знання, 

уявлення, уміння, пов’язані з темою заняття; виявити прогалини і зосередити 

увагу на новій темі; сформувати зацікавленість у процесі навчання. 
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Процес активного згадування того, що студенти знають з опрацьовуваної 

теми дає змогу визначити рівень цих знань. Для того аби розв’язати це завдання, 

слід ставити навідні запитання, а також використовувати такі методи як кластер, 

асоціативний кущ, мозковий штурм, тощо. 

Основна частина заняття триває до 50-60 хвилин. За цей час 

організовується активна діяльність студентів, направлена на  дослідження, 

осмислення  нового матеріалу, пошук відповідей на поставлені запитання з 

подальшим обговоренням. 

Головне завдання, яке варто ставити перед студентами, при впровадженні 

технології критичного мислення –  формувати власне ставлення до теми.  

Для цього студенти під час заняття мають: ставити запитання щодо нового 

навчального матеріалу; застосовувати новий матеріал на практиці, аналізувати 

отриманий досвід;  виявляти головне, осмислювати отриманий матеріал; 

відстежувати хід власних думок,  робити висновки щодо змісту матеріалу. 

Що ми отримуємо у підсумку? Коли студент долучається до сприйняття 

нової інформації під час читання тексту, перегляду фільму, прослуховування 

лекції, він навчається відстежувати своє розуміння нового й не ігнорувати 

прогалини в ньому. При цьому доцільно аби студенти записували те, що не 

зрозуміли, аби повернутися до незрозумілого матеріалу (поняття, події) ще раз 

[6, с. 25]. 

Обов’язкові елементи розвитку критичного мислення на заняттях з 

суспільних дисциплін – індивідуальний пошук додаткової інформації, обмін 

ідеями в групах чи загальному колі, висловлення незгоди чи критичних 

зауважень. Дуже важливою є послідовність цих елементів – пошук має 

неодмінно передувати обміну думками, тому що кожна висловлена студентом 

думка має бути аргументованою. 

Ефективними методами під час основної частини заняття є: читання 

(запитання, узагальнення) в парах або групах, читання з визначенням опорних 
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слів, читання з маркуванням, “тонкі” і “товсті” запитання, метод «світове кафе», 

обговорення нової теми з використанням елементів методу дебатів [2]. 

Третій етап заняття – найважливіший для розвитку критичного мислення в 

студентів; узагальнення, систематизація вивченого й рефлексія. Студенти мають 

подумали про те, що вони дізналися, запитали себе, що це для них означає, як 

вони можуть використовувати знання або у подальшому вивченні тем з предмету 

(історії України, всесвітньої історії, громадянської освіти тощо), або у 

повсякденні. 

 Що відбувається, зазвичай, у цій частині заняття? Підбиття підсумків, цей 

етап триває до 10 хвилин, впродовж яких викладач разом зі студентами: 

узагальнюють та інтерпретують основні ідеї заняття; обмінюються думками та 

висловлюють особисте ставлення до матеріалу; оцінюють набуті знання й 

уміння, ставлять перед собою запитання. 

Дієвими методами на цьому етапі заняття є: сенкан, “бортовий журнал”, 

“шкала думок”, дискусія, обговорення в загальному колі тощо.  

Перелік методів розвитку критичного мислення, як бачимо, достатньо 

великий. Добирати їх варто з огляду на мету, завдання, зміст заняття. Крім того, 

слід зважати на особливості цих методів, адже на певних етапах заняття вони є 

ефективнішими, а отже, доречнішими. В  основі технології розвитку критичного 

мислення можна угледіти відомий вислів Сократа: "Я знаю, що нічого не знаю". 

Сумнів стає джерелом знань. Коли студент не буде сприймати слово викладача 

як єдино правильне, він почне мислити. Це одне з пріоритетних завдань – 

навчати дискутувати, не приймати інформацію як істину в останній інстанції.  А 

це, в свою чергу, буде спонукати і самого викладача мислити критично. 
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Педагогічні інновації пов’язані сьогодні з упровадженням у навчально-

виховний, навчально-виробничий та методичний процеси інноваційних 

інформаційних та інтерактивних технологій навчання, які спрямовані на 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, формують і 

розвивають позитивний інтерес до навчального предмету, перетворюють 

студентів на активних учасників навчального процесу. Сучасні інформаційні 

технології відкривають перед студентами море інформації доступної в будь-який 

час і практично з будь-якого місця зберігання. Ці технології, покращують 

навчальний процес та перетворюють всі сфери життя суспільства. 

Інтерактивні методи навчання можна згрупувати залежно від форми 

організації навчання: інтерактивні методи дискусійного навчання: дискусія, 

оцінювальна дискусія, дебати, метод «прес», «коло ідей», «займи 

позицію»,«неперервна шкала думок»; інтерактивні методи кооперативного 

навчання: робота в парах, ротаційні (змінювальні) малі групи – «трійки», два-

чотири-всі разом; інтерактивні методи ситуативного моделювання навчання: 

імітаційні ігри, рольова гра; інтерактивні методи колективно-групового 

навчання: обговорення проблеми в загальному колі, «мікрофон», «мозковий 

штурм», «навчаючи – навчаюсь», «броунівський рух», «ажурна пилка». 

Кожна група інтерактивних методів навчання має свої особливості 

застосування, сприяє формуванню і розвитку певних умінь і навичок, дає 

можливість визначити особисту позицію кожному студентові на основі 

аргументів, позитивних та негативних наслідків. Заняття з математики, 

організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення 

студентів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися 

поважати думку іншого і вміти аргументувати свою думку.  

Тому на своїх заняттях математики активно застосовую групову навчальну 

діяльність –  модель організації навчання в малих групах, об’єднаних спільною 

навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі 

застосування набутих знань.  
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Тому, академічну групу поділяю на групи з різними навчальними 

можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального 

підходу. Найважче працювати зі слабкими студентами, які потребують під час 

заняття дуже багато уваги, тому постає питання, як організувати роботу з цими 

студентами, щоб не залишати поза увагою інші групи дітей. Малі групи 

використовую тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не 

індивідуальної роботи. На заняттях також застосовую такі інтерактивні 

технології, як «Пошук інформації», «Незакінчені речення», «Коло ідей», 

«Мозковий штурм», «Синтез думок», «Спільний проект» тощо… 

Використання інтерактивних технологій на заняттях з математики дає 

можливість збагачувати світоглядну і моральну основу суджень як окремої 

особливості, так і громадської думки студентського колективу. За допомогою 

подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислювати актуальні явища 

громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну 

думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.  

У даний час інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм 

включення кожного студента в роботу, забезпечує перехід від простих до 

складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із 

власного досвіду, що веде до розвитку мислення – творчого і діалектичного.  

Новітні підходи до організації навчання роблять навчально-виховний 

процес різноманітним, цікавим та ефективним, а найкориснішим у такому 

навчанні є те, що математика починає подобатися.  
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університету 

м. Запоріжжя 

Клінічна термінологія становить ядро сучасної медичної термінології, 

серед якої чільне місце посідають терміни-епоніми, тому обрана нами тема є 

актуальною. Об’єктом дослідження є терміни-епоніми внутрішніх хвороб. 

Предметом дослідження – їх структурно-граматична будова. Основним методом 

дослідження є описовий метод, допоміжним методом – метод кількісного 

аналізу. Епонім –  назва явища, поняття, структури або методу за іменем людини, 

що вперше виявила або описала їх. Джерелом фактичного матеріалу дослідження 

є лексикографічна робота: Присяжнюк М.С. Російсько-український медичний 

словник професійної мови фахівців із внутрішніх хвороб. Результатом 

пошукової роботи стало укладання словника термінів-епонімів із тлумаченням 

значень та короткими відомостями про вчених, імена яких використано у назвах. 

Серед оброблених 20 000 термінів епонімічні назви становлять 51 одиницю, що 

складає 0,26%. За своєю структурою це прості терміни, складні та складені назви.  

Першу групу епонімів складають прості терміни, утворені від власного 

імені за допомогою суфіксів  -ельоз, -іоз, -іаз з чітко вираженим спеціалізованим 

медичним значенням.  
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Бруцельоз [1, с. 45]. Син.: хвороба Банга, мальтійська гарячка, 

середземноморська гарячка, гібралтарська гарячка, гарячка Кіпру, кримська 

гарячка, хвилеподібна (ундулююча) гарячка, трясуча гарячка. Хворобу названо 

на честь англійського лікаря Девіда Брюса, який у 1886 р. вперше виділив 

збудника бруцельозу з трупів померлих англійських вояків на Мальті. Лямбліоз 

[1, с. 187]. Син.: Жіардіаз. Паразитування джгутикових найпростіших  детально 

вивчили і описали лікар, патолог чеського походження Вілем Душан Лямбль і 

французький біолог Альфред Матьє Жіар. Рикетсіози  [1,с.372]. Вперше 

збудників хвороби – внутрішньоклітинні мікроорганізми – виділив із крові 

хворого на плямисту гарячку у 1909 р. американський дослідник  Говард Тейлор 

Рікеттс.  

Другу групу складають складні назви, епоніми-композити, з 

міжнародними терміноелементами діагностика, терапія.Рентгенодіагностика 

[1, с. 365]. Розпізнавання захворювань різних органів та систем на основі даних 

рентгенологічного дослідження. Рентгенотерапія [1, с. 365]. Медична 

дисципліна, що вивчає теорію та практику застосування рентгенівського 

випромінювання з лікувальною метою. 

 Третю найчисельнішу групу становлять складені терміни-епоніми, що є 

словосполукою епоніма та загального терміна. Серед них виділяємо наступні. З 

терміном хвороба: Хвороба Вільсона [1, с.1 29]. Син.: гепато-лентикулярна 

дегенерація, гепатоцеребральна дистрофія, псевдосклероз Вестфаля, 

дегенерація гепатолентикулярна, хвороба Вільсона-Коновалова. Рідкісне 

генетичне захворювання, що виникає через порушення метаболізму міді в 

організмі, яке характеризується її скупченням у внутрішніх органах (зазвичай у 

печінці або головному мозку). Захворювання названо на честь британського 

невролога Самюєля Вільсона, який 1912 р. описав цей стан та патологічні зміни, 

що відбуваються при ньому. Хвороба Хашимото [1, с. 432]. Син.: хронічний 

лімфоцитарний тиреоїдит. Аутоімунне захворювання. Внаслідок неправильної 

стимуляції імунної системи відбувається утворення антитіл проти власної 
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щитовидної залози, що викликає хронічний безболісний тиреоїдит (запалення 

щитовидної залози), повільно (з роками) руйнуючи залозу і призводячи до 

пригнічення вироблення гормонів. Названий на честь японського хірурга 

доктора Хакару Хашимото, який у 1912 р. описав випадки цієї хвороби. Хвороба 

Верльгофа [1,с.70]. Син.: геморагічний діатез, тромбоцитопенічна пурпура. 

Об'єднана назва групи захворювань, що характеризується зниженням числа 

тромбоцитів у крові та підвищеною кровоточивістю. Названа на ім’я німецького 

лікаря і поета Пауля Готліба Верльгофа, який в 1735 р. описав 

тромбоцитопенічну пурпуру. Хвороба Паркінсона [1, с. 272]. Син.: паркінсонізм, 

дрижальний параліч. Повільно прогресуюче хронічне неврологічне 

захворювання, притаманне людям літнього віку. Своєю назвою зобов'язана 

французькому неврологові Жану Шарко, який запропонував назвати її на честь 

британського лікаря та автора «Есе про тремтливий параліч» Джеймса 

Паркінсона, чия праця 1817 року  не була належним чином оцінена за життя. 

Хвороба Симмондса [1, с. 153]. Син.: гіпофізарна кахексія. Захворювання, що 

супроводжується різким виснаженням, нейровегетативними проявами, швидким 

старінням і іншими ознаками гіпофізарної недостатності. Перші згадки про 

захворювання з’явилися в роботах польського патологоанатома Леона Конрада 

Глинські, який в 1913 р. описав його як випадки післяпологового некрозу 

гіпофіза. У 1914 німецький лікар Морріс Симмондс припустив, що клініка 

недуги пов’язана з ураженням передньої долі гіпофіза. З термінами синдром, 

симптом: Синдром Марфана [1, с. 188]. Генетичне порушення розвитку 

сполучної тканини. Названий на честь Антуана Марфана, французького педіатра, 

що вперше описав цей стан у 1896 році.   Панкоста синдром [1, с. 390]. Син.: 

синдром верхівки легені. Симтомокомплекс, що виникає при раковому ураженні 

верхівки легені. Названий на честь  американського лікаря Генрі Панкоста. 

Симптом Траубе [1, с. 438]. Син.: Траубе подвійний тон. Аускультативний 

феномен: подвоєний тон, вислуховується над великими артеріями при 

недостатності клапанів аорти. Отримав назву від прізвища німецького терапевта 
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Л.Траубе. Симптом Стокса [1, с. 390]. Син.: комір Стокса.  Набряк шиї, а іноді 

й обличчя, рук, верхньої частини грудей і ділянки лопаток, що супроводжується 

набуханням шкірних вен; ознака вдавлення верхньої порожнистої вени при 

пухлині середостіння, аневризмі аорти. Симптом описаний ірландським лікарем  

В.Стоксом. З термінами на позначення частин тіла та іншими медичними 

термінами: Ніготь Гіппократа [1, с. 89]. Син.: годинникові скельця.   Деформація 

нігтів, Пальці Гіпократа [1, с. 89] – пальці у формі «барабанних паличок». 

Обличчя Гіппократа [1, с. 90] – вираз обличчя людини, що знаходиться в стані 

клінічної смерті, що характеризується відсутністю певних рефлексів. Вперше 

описані Гіппократом у його праці «Prognostikon» («Книга предзнания»). Пульс 

Корригена [1, с. 341] – високий і швидкий пульс, описаний як ознака 

недостатності аортального клапана; може спостерігатися також при незарощенні 

артеріальної протоки. Названий на честь ірландського лікаря сера Домініка 

Джона Корригана. Зоб Ріделя [1, с. 492]. Син.: тиреоїдит фіброзний, зоб 

кам'яний, зоб фіброзний, Ріделя тиреоїдит, струма дерев'яниста, 

твердозалізний струма, струмит залізоподібний. Рідкісне захворювання з 

невстановленою етіологією, яке характеризується заміщенням тканини 

щитовидної залози сполучною, найбільш характерною ознакою є кам'яниста 

щільність залози, що поширюється на навколишні структури (трахея, стравохід, 

судини та нерви). Вперше описане німецьким хіріргом Б.Ріделем. З 

міжгалузевими термінами: Грехема Стілла шум [1, с. 476]. Син.: Стілла шум. 

Шум високого тиску у легеневій артерії. Названий на честь англійського лікаря 

Грехема Стілла. Гіппократа шум сплеску [1, с. 90].  Син.: сукусія Гіппократа.  

Шум сплеску в грудній клітці під час її струсу або зміни положення тіла хворого 

при наявності рідини та повітря в плевральній порожнині. Вперше описаний 

Гіппократом. Гліссонова капсула [1, с. 91]. Син.: фіброзна оболонка печінки. 

Фіброзна оболонка, що покриває печінку, зрощена з вісцеральною очеревиною і 

проникає вглиб паренхіми печінки в ділянці її воріт. Названа на честь 

британського лікаря, анатома, професора Френсіса Гліссона, який у 1654 р. 
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дослідив будову печінки. Креніга поля [1, с. 475]. Симетричні ділянки ясного 

перкуторного звуку між ключицею і остю лопатки попереду і позаду.  Названі на 

честь німецького лікаря Г.Креніга. Визначення Креніга поля мало велике 

значення при діагностиці туберкульозу легень в дорентгенівську епоху. Лінія 

Дамуазо [1, с. 182]. Син.: лінія Соколова-Еліса-Дамуазо. Дугоподібна лінія 

верхньої межі перкуторного притуплення, характерна для ексудативного 

плевриту. Назва на честь  лікарів американського С.Елліса, французького 

Л.Дамуазо та вітчизняного Д.К.Соколова. Острівці Лангерганса [1, с. 139] –  

скупчення гормон-продукуючих (ендокринних) клітин, переважно в хвості 

підшлункової залози. Названо на честь німецького патологоанатома Пауля 

Лангерганса, який в 1869 році описав його. Петля Генле [1, с. 286]. Син.: петля 

нефрона. Частина нефрону, що з'єднує проксимальний звивистий і дистальний 

звивистий канальці в нирці ссавців та птахів. Була описана німецьким лікарем Ф. 

Генле в 1862 р. і названа на його честь. Кіс-Флека вузол [1, с. 396]. Син.: синусно-

передсердний вузол, синусний вузол. Названий на честь англійського анатома 

А.Кіса та англійського фізіолога М.Флека. Трикутник Гарленда [1, с. 439]. 

Ділянка поверхні грудей, над яким вислуховується ясний перкуторний звук при 

стисканні легені плевральним ексудатом. Названа на честь американського 

лікаря Д.Гарленда. Наукова розвідка показала, що терміни-епоніми збільшують 

і без того наявну синонімію серед медичних термінів, що є не бажаним явищем: 

Аддісонова хвороба – бронзова хвороба, петля Генле – петля нефрона, синдром 

Такаясу – синдром дуги аорти. 74,5% досліджених одиниць мають від 1 до 8 

синонімічних відповідників: зоб Ріделя –  тиреоїдит фіброзний – зоб кам'яний – 

зоб фіброзний – Ріделя тиреоїдит – струма дерев'яниста – твердозалізний 

струма – струмит залізоподібний. Серед зафіксованого матеріалу виділяємо 

епонімічні терміни, де вживаються 2, 3 і навіть 4 прізвищі лікарів , які одночасно 

описали  хвороби, ознаки, симптоми захворювань, що свідчить про 

взаємозв’язок, постійний розвиток і спадкоємність в медичній науці: хвороба 

Вільсона-Коновалова; лінія Соколова-Еліса-Дамуазо; хвороба Базедова –  
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хвороба Грейвса –  хвороба Перрі – хвороба Флаяні. Такі терміни становлять 

11,8% дослідженого матеріалу. Ім’я одного автора надається двом і більше 

хворобам, симптомам або синдромам, які він описав (13,7% термінів): хвороба 

Паркінсона, синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта; сукусія, ніготь, пальці, 

обличчя, чорна хвороба Гіппократа.  

Досліджені складені терміни-епоніми утворені синтаксичним способом, 

який є продуктивним у клінічній термінології. У нашій вибірці наявні сполуки з 

дво-, три- та більше компонентами. Із числа двокомпонентних моделей 

найактивнішою є модель  іменник + епонім (72,5%): хвороба Ходжкіна, хвороба 

Вакеза, синдром Дресслера, шум Флинта. Тричленні конструкції (15,7%) 

прикметник + іменник + епонім: чорна хвороба Гіппократа, епонім + 

прикметник + іменник: Виноградова-Дюрозье подвійний шум, епонім + іменник 

+ іменник: Гіппократа шум сплеску. Чотирикомпонентні терміни (5,9%) за 

моделями: епонім + епонім + прикметник + іменник: Виноградова-Дюрозье 

подвійний шум, іменник + епонім+ епонім+ епонім: трикутник Кораньї-

Раухфуса-Грокко. Серед термінів-епонімів наявні терміни із складовими, 

утвореними лексико-семантичним способом (загальновживані слова набули 

нового терінологічного значення): комір Стокса, Гліссонова капсула, Креніга 

поля, лінія Дамуазо, острівці Лангерганса, петля Генле,  Кіс-Флека вузол, 

трикутник Гарленда. Такі конструкції становлять 15,7% дослідженого 

матеріалу. Отже, епонімічні назви становлять значний за обсягом сегмент у 

системі наукової медичної термінології. Найпоширенішими є епонімічна 

номінація хвороб, симптомів та синдромів. Мотиви називання медичних 

термінів власними назвами –  прагнення увіковічити ім’я дослідника. 
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ПРОБЛЕМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Троц Віта Миколаївна 

викладач клінічних дисциплін 

Шаповал Маргарита Миколаївна 

викладач соціально-економічних дисциплін 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» 

Харківської обласної ради 

м. Куп’янськ 

  

Як показує практика, розвиток сучасного суспільства неможливий без 

якісної та досконалої освіти. Освітня система країни повинна забезпечувати 

реалізацію основних завдань соціального, економічного, культурного та 

політичного життя суспільства. Тому перед викладачами закладів фахової 

передвищої медичної освіти поставлені нові завдання по підвищенню практично 

орієнтованої підготовки фахівців з урахуванням потреб охорони здоров'я 

населення і міжнародних стандартів. Для досягнення цієї мети необхідно 

переглянути традиційні підходи до виховної та навчальної взаємодії педагогів та 

здобувачів освіти і включити до освітнього процесу сучасні інноваційні 

технології. В 2009 році Світовий Альянс спільно із фахівцями ВООЗ розробили 

та представили документ для закладів медичної освіти «Керівництво щодо 

безпеки пацієнтів для медичних освітніх закладів» (WHO, 2009). Згідно 

запропонованих рекомендацій такі заклади мають забезпечити максимально 

https://biblioclub.ru/index.php?page=dict&dict_id=106
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безпечне та надійне для пацієнтів навчальне середовище при опануванні 

здобувачами медичної освіти клінічних навичок. 

Одним із ефективних варіантів досягнення цієї мети є запровадження 

симуляційних технологій навчання в процес підготовки майбутніх медичних 

фахівців.  

Симуляційне навчання –  інноваційна форма організації навчання, в 

процесі якої студент працює в імітованій обстановці максимально наближеній до 

реальних умов.  

Термін «симуляція в медицині» слід розуміти як сучасну технологію 

навчання і оцінки практичних знань та вмінь з використанням реалістичного 

моделювання, імітацій клінічного випадку з використанням механічних чи 

віртуальних моделей. Метою симуляційного навчання є наближення імітаційної 

діяльності під час академічної розвідки до реальної клінічної ситуації з високим 

ступенем вірогідності. Саме за дотриманням стандартизованих симуляційних 

методів і правил можна сформувати у здобувачів освіти професійні компетенції, 

що відповідають стандартам вищої професійної освіти, розвинути креативність 

мислення та здатність надання медичної допомоги, удосконалити особисті й 

командні навички, підвищити готовність до реальної практичної діяльності [3].  

Хотілося б зазначити, що у разі практичного навчання «біля ліжка 

хворого» у ЗОЗ пріоритетом виступає лікування пацієнта, його безпека і 

благополуччя, а не освітній процес тому і формат такого навчання утруднений. 

Серед негативних чинників ключовими є небажання самих пацієнтів, їх родичів, 

а також медичного персоналу закладів охорони здоров’я, щоб студенти 

приймали участь в лікувально-діагностичному процесі, так як, на їх думку, це 

може створювати ризик для здоров’я пацієнта.  

Варто також відмітити, що останнім часом освітні можливості в умовах 

ЗОЗ ще більше обмежились у зв’язку з карантинними заходами з приводу 

коронавірусної хвороби COVID-19. Такі особливості практичного навчання 

однозначно не сприяють підвищенню якості підготовки медичних фахівців. 
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Позитивні сторони симуляційного навчання у закладах медичної освіти: 

безпека пацієнта – практичний досвід здобувається студентами у імітованому 

(штучно створеному) середовищі без ризику для пацієнта; доступність –  

проведення навчання можливо незалежно від ЗОЗ, бажання медичного 

персоналу, пацієнта та його родичів; необмежена кількість повторів для 

відпрацювань навичок; можливість моделювання будь-якої клінічної ситуації; 

зниження стресу у студента та підвищення їх мотивованості; об’єктивність 

оцінки діяльності студента. Для проведення навчання із застосуванням 

симуляційних технологій у нашому коледжі працюють «тренувальні кабінети», 

де здобувачі освіти самостійно або під контролем викладача мають змогу 

відпрацьовувати практичні навики на фантомах, тренажерах і також за 

допомогою «стандартизованого пацієнта». Такі кабінети забезпечують якісну 

практичну підготовку фахівця та забезпечують можливість успішного засвоєння 

професійних компетентностей студентам. А за даними більшості авторів, досвід 

використання фантомів та симуляторів показав підвищення інтересу у студентів 

до навчання та якості засвоєння матеріалу [1]. 

Для відпрацювання маніпуляцій застосовують наступні рівні 

стимуляційних технологій: візуальний – знайомство з практичними діями, їх 

послідовністю та технікою виконання маніпуляції. Студентами 

вивчаютьпослідовність дій виконання маніпуляції, проте ніякого практичного 

відпрацювання маніпуляції не відбувається. Але, цей рівень дозволяє перейти до 

наступного етапу - до практичного відпрацювання маніпуляції. Прикладом може 

бути електронний посібник і відеофільми; тактильний – на цьому рівні 

відбувається відтворення та відпрацювання практичних навичок, тобто 

відпрацьовується послідовність скоординованих рухів у ході виконання тієї чи 

іншої маніпуляції та як результат – набуття практичної навички. Приклад - 

відпрацювання маніпуляцій на фантомі, муляжі та «стандартизованому 

пацієнті», роль якого виконує студент; реактивний – відтворюються найпростіші 

активні реакціїфантома на типові дії студента. Наприклад: при правильному 
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виконанні непрямого масажу серця – спалахує лампочка, тим самим 

здійснюється оцінка точності дій студента та відтворення моторики окремої 

базової навички. Заняття в тренувальних кабінетах складається із наступних 

етапів: 1) Мультимедійна презентація, демонстрація відеоролика по темі, що 

вивчається. 2) Брифінг – розбір матеріалу і фіксація «ключових» положень. 

3) Робота зі симуляторами (демонстрація практичної навички викладачем; 

відпрацювання навички студентами на симуляторах під контролем викладача). 

Викладачі активно формують навички обстеження пацієнта, встановлення 

діагнозу, спілкування з пацієнтом, використовуючи імітаційні та неімітаційні 

методи активного навчання: ділові та рольові ігри, аналіз конкретних клінічних 

ситуацій, рішення ситуаційних завдань з обов’язковим контролем результату. 

4) Дебрифінг. Розбір отриманих результатів при роботі на симуляторах. При 

проведенні дебрифінга триває навчальний процес, який допомагає учасникам 

осмислювати досвід, робити для себе висновки. 5) Підведення підсумків – 

індивідуальне оцінювання роботи. 

Для правильного функціонування імітаційного навчання необхідне 

дотримання принципів ефективної технології навчання: інтеграція 

симуляційного навчання в діючу систему професійної освіти на всіх рівнях; 

наявність законодавчої бази, а також перелік обов’язкових компетенцій зі 

спеціальностей, які потребують першочергової організації симуляційного 

навчання; інтенсивна організація навчального процесу, модульна побудова 

програми імітаційного навчання; об’єктивність атестації на основі затверджених 

стандартів, під час якої вплив особистості екзаменатора повинен наближатися до 

нуля; присутність незалежних експертів та спостерігачів при процедурах 

державної атестації; єдина система оцінки результатів симуляційного навчання; 

наявність системи державного обліку результатів проходження відповідних 

модулів симуляційного навчання фахівцями (реєстр фахівців); наявність системи 

підготовки персоналу (викладачів), що забезпечує симуляційне навчання  [2]. 
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Застосування симуляційних методів у освіті дозволяє розвинути широкий 

спектр професійних компетенцій у здобувачів освіти без завдання шкоди 

пацієнту, знижує психоемоційний стрес медичного персоналу, надає об’єктивну 

оцінку досягнутого рівня професійної підготовки кожного фахівця. 

Стандартизовані методи імітаційного навчання є впорядкованими, прозорими та 

контрольованими, що є високим критерієм об’єктивності оцінки як окремих 

методів, так і симуляційної освіти в цілому. 

Ми можемо з упевненістю наголосити на висновку, що симуляційне 

навчання – не альтернатива «живого» спілкування з пацієнтом, а засіб зробити 

це спілкування більш ефективним і комфортним для хворого та студента. 
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Змішане навчання (англ. BLENDED-LEARNING) – різновид гібридної 

методики, коли відбувається поєднання традиційного, самостійного і онлайн 

навчання. На даний момент не існує єдиного визначення змішаного навчання. 

Викладачі використовують такі терміни, як гібридне, змішане або інтегративне 

навчання.  

Основними компонентами змішаного навчання є: традиційні заняття, коли 

взаємодія «студент-викладач» відбувається безпосередньо в аудиторії; онлайн 

навчальні матеріали найчастіше всього власні розробки викладача, його 

дидактичні матеріали, які були розроблені до практичних занять; важлива 

складова самостійне вивчення студентами навчального матеріалу, під час 

якого студент користується інструкціями, методичними вказівками, опорними 

схемами та ін., підготовленими викладачем. 

Курс, створений за змішаною моделлю навчання, дозволяє всім учасникам 

освітнього процесу оптимально використовувати час для прямої взаємодії 

«викладач – студент» в ході занять. Традиційна освіта, як правило, робить 

акцент на лінійне представлення навчального матеріалу, тоді як за змішаною 

моделлю навчання практичні заняття можна записати у форматі відео, що дасть 

змогу студентам розпоряджатися своїм власним часом самостійно. 

Змішаний підхід до навчання забезпечує максимальну гнучкість 

у поданні контенту. Складні теми можуть бути представлені під час аудиторних

 занять, а інші теми – доступні онлайн. 

Ретельно спланована стратегія змішаного навчання дає змогу швидко та 

ефективно охопити максимальну кількість студентів. А з цифровими активами, 

такими як відеозаписи та електронні книги, з’являється величезний потенціал д

ля повторного використання. 

Нові методики дають змогу знизити вартість навчання, зменшити витрати 

на проїзд, проживання в гуртожитку. Треба додати, що такі методики є 

особистісно-орієнтованими, адже вони дозволяють студентам сконцентруватися 

на певному матеріалі за рахунок доступу до цих матеріалів у будь-який час. 
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Стисло оглянемо деякі інтернет ресурси, які можуть бути впроваджені 

в освітній процес у закладі освіти. 

Lingua.ly – один з найкращих інструментів, доступних сьогодні для того, 

щоб допомогти користувачам досягти успіху в іноземній мові, з акцентом на пр

актику читання та засвоєння лексики. Доступна у чотирьох варіантах: як 

розширення Chrome, веб-додаток, додаток для   iOS та додаток для Android. 

Anki –  потужний інструмент для серйозного вивчення мов, особливо тих, 

хто прагне швидко збільшити свій словниковий запас слів. 

Програмне забезпечення доступне у трьох формах: стаціонарний, мобільний (як 

для iPhone, так і для Android) та ноутбук / планшет. 

Tatoeba – платформа для прихильників мови, що базується на ідеї 

спільного наповнення текстів (corpus) користувачами. Corpus - 

це просто назва, яку дають будь-якій збірці текстів. Користувачі платформи 

перекладають цей масив текстів різними мовами одночасно. Деякі речення 

навіть мають мовне озвучування. 

iTranslate Voice – додаток для перекладу який має потенційні 

можливості стати не менш відомим ніж Google Translate.  

В умовах змішаного навчання ми використовуємо методики як 

дистанційного так і офлайн навчання. Під час аудиторної роботи 

доцільно застосовувати технологію «картки Домана», яка значно підвищує 

мотивацію студентів до вивчення нової лексики, адже технологія має ігрову 

структуру. «Картки Домана» додатки, які варто використовувати під час 

дистанційного навчання. 

Є декілька варіантів проведення ігор: 

Варіант Мемо, або Якого слова бракує?! 

Кожен з учасників ставить перед собою на стіл по 10 карток зі словами і 

впродовж 30 секунд намагається їх запам’ятати. Гравці розплющують очі і 

відгадують, якого слова в їхньому ряді не вистачає. Наступний хід того учасника, 

хто першим відгадав необхідне слово. Гравці розплющують очі і відгадують, 
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якого слова в їхньому ряді не вистачає. Наступний хід того учасника, хто першим 

відгадав необхідне слово  

Варіант Quiz, або хто знає більше? 

Модератор показує картку першому гравцю який повинен назвати 

переклад слова. Якщо гравець правильно називає це слово, то забирає картку. 

Черга переходить до наступного учасника. Якщо не знає слова, хід переходить 

до іншого. З поміж гравців учасники обирають одного модератора. Останній 

самостійно вибирає картки для гри з різних тем. Перемагає той, в кого в кінці гри 

залишиться найбільше карток зі словами. 

Великі можливості щодо перенесення дидактичних матеріалів у форматі 

онлайн дає хмарний сервіс flippity.net. Він являє собою колекцію шаблонів на 

основі Google-таблиць, які легко перетворюються в дидактичний онлайн-

інструмент викладача.  

Нині сервіс flippity.net містить 17 шаблонів для створення ігрових 

навчальних програм («Кросворди», «Тренажер пам’яті», «Випадковий вибір», 

«Своя гра», «Індикатор прогресу», «Флеш-карти» та інші). Пропонуємо 

приклади завдань з використанням сервісу Flippity, які розміщенні для наших 

студентів на платформі Workspace for Education. 

Наприклад:  

Flashcards – лексико-тематичне завдання на визначення симптомів. Коли 

ми використовуємо цю технологію під час аудиторних занять, гра має таку 

структуру: перед студентами з’являється картка зі скаргами пацієнта, вони 

озвучують захворювання, натискають на зображення картки, вона 

перевертається і студенти ознайомлюються із вірною відповіддю. Цю гру можна 

використовувати для підсумково-тематичного контролю. 

Scavenger Hunt: 

«Containers» продовжити словосполучення, якщо переклад правильний, 

замочок стає зеленим і відкривається. В кінці можна створити QR-код для 

студентів. Технологія «Доповнена реальність» дає нові можливості щодо 
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візуалізації навчальних можливостей за рахунок 3D, 4D моделювання. При 

вивченні теми «Нервова система», яка вивчається на англійській мові за 

професійним спрямуванням, демонструємо мозок в просторових проекціях. 

Кожна частина мозку різного кольору, при наведенні курсору світиться назва на 

англійській мові. Студентам дуже подобається, терміни запам’ятовуються 

краще. 

На сьогоднішній день кількість інтернет-ресурсів, освітніх платформ та 

різноманітних додатків невпинно зростає. Обираючи безкоштовний інтернет-

контекcт для вивчення мови, треба брати до уваги, що деякі ресурси не є доціль

ними для використання на тому чи іншому етапі навчання.  

Якщо говорити про самостійну роботу студентів над підтриманням належ

ного рівня володіння мовою требі відмітити, що це є пошуково-

аналітичний та особистісно-орієнтований процес.  

Кожен викладач для того, щоб зрозуміти ефективність та 

доцільність використання описаних онлайн технологій, форм та методів 

навчання іноземної мови повинен випробувати їх на практиці. 
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ ЯК ОДНІЄЇ З ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

Харківська Людмила Петрівна 

викладач догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ВОВЧАНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

м. Вовчанськ 

  

Навчальний процес у медичному коледжі має бути спрямований на 

підготовку освіченого фахівця, який вміє ініціативно, творчо мислити, 

самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності. 

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є 

самостійна робота здобувачів освіти.  

На сьогодні зростає рівень інтелектуальних запитів здобувачів освіти і 

водночас з’являються нові технології навчання, з якими має бути обізнаний 

кожний майбутній фахівець. 

Щоб виконати завдання, які постали перед фаховими закладами, потрібно 

вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми 

взаємодії викладача і здобувача освіти, стимулювати самостійну навчальну 

діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті знання, які людина 

набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справжнім 

здобутком. Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є 

найважливішою умовою здійснення безперервної освіти [1, с. 11]. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, розробити та частково 

експериментально перевірити запровадження методики організації самостійної 

роботи здобувачів освіти вищих навчальних закладів. 
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Основні вимоги до організації самостійної роботи студентів: 

Вимоги: планування за темами, видами, строками; поєднання з іншими 

формами навчання; формування правильної самооцінки знань у здобувачів 

освіти; уміння викладача проконтролювати, спланувати і організувати 

самостійну роботу здобувача освіти [2, с. 106]. 

Психологічно-педагогічні фактори: доступність, розуміння цілі та мети 

самостійної роботи, наявність інструктажу, умов проведення, зацікавленість 

студентів, індивідуалізація самостійної роботи, оцінка якості проведеної роботи. 

Класифікація: згідно зразка, спостереження, рішення типових задач, ПСРС 

за рівнем засвоєння, конструктивно – варіативна, евристична, творчо-

дослідницька. 

Методи, форми: графологічні схеми, опорні схеми конспектів, складання 

ситуаційних задач, тестових завдань, кросвордів, рішення дидактичних завдань, 

читання статей в науково – популярних виданнях, використання інтернет – 

ресурсів. 

В залежності від цього розрізняють рівні види самостійної роботи: 

1) репродуктивна самостійна робота передбачає виконання роботи, 

пов’язаної з рішенням типових задач, заповненням таблиць, схем (згідно зразку); 

завдяки якій здобувач освіти одержує знання (знання – знайомство, знання – 

копію, знання – уміння, знання – трансформацію). Пізнавальна діяльність 

здобувача освіти проявляється в пізнаванні, усвідомленні, запам’ятовуванні, 

трансформації інформації, що сприяє закріпленню знань, формуванню вмінь і 

навичок. Ці завдання і вправи дають можливість засвоїти матеріал, але вони не 

розвивають творчої активності студентів; 

2) реконструктивно-варіативна самостійна робота передбачає перебудову 

рішень і складання планів, тезисів, кросвордів визначень, анотування, рішення 

дидактичних завдань, ситуаційних задач з недостатніми або надмірними даними.  

3) евристична самостійна робота передбачає формування нових понять, 

висновків, правил, використовуючи наявні знання, спостереження, вимагає 
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аналізу проблемних ситуацій, одержання нової інформації. Це рішення складних 

задач, проблем, відпрацювання   практичних навичок, обстеження пацієнтів, 

спостереження за пацієнтом [3, с. 35]. 

При проведенні позааудиторної самостійної роботи здобувачів освіти з 

дисципліни «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка» доцільно до 

теми “Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів“ 

запропонувати студентам самостійно попрацювати з законодавчими 

документами МОЗ України, що регламентують санітарно-протиепідемічний 

режим. 

Навчивши виконувати завдання репродуктивного характеру, 

ми  пропонуємо здобувачам освіти реконструктивно-варіативні завдання: 

складання кросвордів до теми «Особиста гігієна пацієнтів»; вирішення 

ситуаційних задач з даної теми; складання структурно-логічних схем до теми 

«Найпростіша фізіотерапія», основні симптоми при захворюваннях органів 

дихання, спостереження та догляд за пацієнтами з захворюваннями органів 

кровообігу, складання приблизного добового меню з теми «Харчування та 

годування пацієнтів»,складання тестів до різних тем, заповнення таблиць «Види 

температурних кривих», «Види клізм», «Участь фельдшера в інструментальних 

методах дослідження». 

Навчальні дискусії розвивають творче професійне мислення, показують 

рівень застосування теоретичних знань не тільки в навчально-пізнавальній, але і 

в навчально-професійній діяльності. Цей вид самостійної роботи особливо 

актуальний при вивченні теми “Санологія”. Здобувачі освіти демонструють 

вміння проводити санітарно – освітню роботу, робити висновки, висловлюють 

особисте ставлення, аргументують свою професійну позицію. А це переконливо 

доводить, що самостійна робота – результат самостійного пошуку студентів! 

Контролем засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу, 

враховуючи позааудиторну самостійну роботу є наступне: 

Види: попередній, поточний, періодичний, підсумковий. 
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Функції: освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, стимулююча, 

оцінювальна, управлінська. 

Вимоги: індивідуальний характер контролю, систематичність, достатня 

кількість даних для оцінки, об’єктивність, єдність вимог, оптимізація, гласність, 

всебічність, тематична спрямованість, дотримання етичних норм. 

Методи: фронтальне та комбіноване опитування, письмовий та тестовий 

контроль, практична перевірка, самоконтроль, самооцінка. 

Самостійна робота розглядається як комплекс умотивованих дій 

здобувачів освіти, спрямований на виконання завдань у навчальний або вільний 

час під опосередкованим контролем викладача [4, с. 66]. 

Урахування специфіки медичного навчального закладу дозволило 

увиразнити такі основні функції самостійної роботи здобувачів освіти: 

1) формування позитивної мотивації до якісного засвоєння та практичного 

використання навчального матеріалу; 

2) усвідомлення суспільної значущості обраної професії та підвищення 

відповідальності за вибір та виконання діагностичних, медичних й 

профілактичних заходів; 

3) сприяння розвитку загальних та професійних компетентностей; 

4) забезпечення умов саморозвитку, самовдосконалення і, як наслідок, 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 

Таким чином можливо забезпечити індивідуальне навчання здобувачів 

освіти різного рівня підготовки. Цілісний проблемно-орієнтований підхід щодо 

організації усіх видів діяльності студентів сприятиме формуванню спеціалістів з 

аналітичними здібностями та новим типом професійного мислення, які зможуть 

успішно вирішувати сучасні комплексні проблеми медицини. 
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м. Вовчанськ 

  

Програма модернізації сучасної фахової передвищої освіти, зокрема 

медичної, передбачає формування у майбутніх фахівців таких індивідуальних 

якостей, які допоможуть застосовувати здобуті знання у професійній діяльності, 

пристосовуватись до умов, які стрімко змінюються, бути готовим до стресових 

ситуацій та обґрунтовано обирати способи виходу з них. Крім того, випускники 

закладів вищої освіти повинні вміти працювати в команді, приймати самостійні 

рішення, бути ініціативними, здібними до інновацій. Важливою умовою 

формування таких якостей є посилення особистісного спрямування фахової 
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передвищої освіти, тобто забезпечення активності здобувача освіти в освітньому 

процесі [1, с. 66]. 

Сьогодні основним завданням викладача ЗФПО є не вчити, а навчати 

вчитися, тобто створити умови та мотивацію для самостійного отримання і 

усвідомлення здобувачами освіти знань, підготувати їх до безперервного 

навчання. Співпраця викладача і здобувачів освіти передбачає вміння педагога 

дозувати і спрямовувати самостійну діяльність студентів з метою активізації їх 

пізнавальної діяльності як основи особистісного становлення та розвитку. 

Для реалізації вищезазначеного на практиці сучасні викладачі змінюють 

традиційні способи та методи передачі знань та інформації на інші, більш гнучкі 

технології, які спрямовані, насамперед, на активне залучення здобувача освіти 

до навчального процесу. На зміну традиційній лекції приходять інші методи 

навчання – творчі, дослідницькі, ігрові, загалом, інтерактивні. [2, с.107]. 

Інтерактив («іnter» – «взаємний», «act» – діяти) – це активна взаємодія 

засобами діалогу з чимось (наприклад, з комп’ютером) або кимось (людиною). 

Інтерактивне навчання передбачає активну взаємодію і залучення усіх учасників 

у пізнавальний процес. Варто відзначити, що при інтерактивній формі навчання 

відбувається не діалог, а полілог, тобто не лише взаємодія між викладачем і 

здобувачами освіти, а й активна бесіда і співпраця між студентами, де викладач 

виконує координуючу або консультативну роль. [1, с. 93]. 

До основних інтерактивних методів навчання належать: обговорення в 

малих групах, рольова гра, мозковий штурм, навчальні відео, ситуаційний аналіз, 

дискусія, круглий стіл тощо. 

Отже, вміло підібрані інтерактивні методи сприяють створенню атмосфери 

співпраці та взаємодії під час занять, формуванню у здобувачів освіти відчуття 

своєї успішності, інтелектуальної спроможності, значущості, породжують 

зацікавленість у освітньому процесі, спонукають студентів до самостійного 

мислення, висловлювання та діяльності. 
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Анотація. Пандемія COVID-19, безсумнівно, порушила традиційну 

структуру медичної освіти. Нові обмеження фізичної присутності прискорили 

розвиток середовища онлайн-навчання, а також впровадження нових способів 

оцінювання студентів. У той же час ця тривала криза мала серйозні наслідки 

для життя студентів-медиків. Невідкладність швидкої та нової адаптації до 

нових обставин функціонувала як плацдарм для чудових інновацій у медичній 

освіті. 

Ключові слова. онлайн-освіта, пандемія Covid-19, інновації у медичній 

освіті. 

Актуальність проблеми. Станом на початок 2021 року пандемія COVID-

19 продовжує розгортатися. Україна відреагувала на осінньо-зимову хвилю 

пандемії, запровадивши червону зону карантину, щоб обмежити передачу 

вірусу. Однак, незважаючи на іскру надії, яку принесли нещодавно введені 
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вакцини, були серйозні наслідки для економіки та освіти. Однією із сфер, на яку 

суттєво вплинула пандемія, є освіта майбутніх медичних працівників [1]. 

COVID-19 вже спровокував впровадження нових методів навчання в 

медичну освіту. Прагнучі не відволікати навчальний процес, навчальні заклади 

по всьому світу прискорили розвиток середовища онлайн-навчання [2].  

Оскільки перехід до онлайн-освіти створюються реальними проблемами, 

медична школа повинна бути готовою до досягнення освітнього середовища 

студентів-медиків, виконуючи технічну педагогіку, консультуючи, мотивуючи, 

запрошуючи відгуки студентів-медиків, а також завдяки підтримці медичних 

педагогів адаптуються до нової діяльності. Прийняття онлайн-навчання є 

ключовою стратегією забезпечення безперервності медичної освіти під час 

пандемії COVID-19. З іншого боку, дистанційна освіта потенційно може 

перешкоджати міжособистісним контактам і взаємодії між студентами-

медиками та викладачами, водночас обмежуючи можливості студентів 

практикувати, таким чином, розвивати необхідні навички спілкування та емпатії 

для взаємодії з пацієнтами та своїх колег. Справді, обмежений доступ до 

клінічного середовища є основною перешкодою для підготовки студентів до 

клінічної практики, що знижує їхню впевненість у собі. Протягом останнього 

року також мали місце серйозні наслідки в навчанні з анатомії. Студенти-медики 

мають обмежені можливості мати справу з тривимірним взаємозв’язком 

анатомічних структур. Були зроблені спроби максимально замінити практичну 

освіту в Інтернеті, включаючи демонстрації практичних процедур, програми 

дистанційного консультування пацієнтів та змодельовані випадки. Крім того, 

важливо враховувати технічні проблеми, які можуть спричинити онлайн-

викладання та навчання у студентів-медиків, зокрема проблеми з аудіо та відео, 

помилки завантаження чи потокового передавання, проблеми з входом, погана 

якість Інтернету, проблеми з безпекою, а також обмежені технічні навички як у 

студентів, так і у викладачів [3]. Підсумовуючи, спалах COVID-19 приніс нові та 

непередбачені виклики у сфері медичної освіти, пов’язані з розвитком онлайн-



Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю  

 

21 січня 2022р., м. Запоріжжя  

382 

навчання. Оскільки перехід до онлайн-освіти створює важливі проблеми, 

медичні навчальні заклади мають бути готові забезпечити успішне освітнє 

середовище для студентів-медиків, наголошуючи на технологічній педагогіці, 

консультуючи, мотивуючи, запрошуючи студентів-медиків на зворотній зв’язок, 

а також підтримуючи медичних педагогів у адаптуватися до нової реальності. 

Впровадження онлайн-навчання є ключовою стратегією для забезпечення 

безперервності медичної освіти під час пандемії COVID-19. 

Висновки. На закінчення можна сказати, що спалах пандемії COVID-19 

спричинив швидкий перехід до онлайн-викладання медицини та запровадження 

альтернативних методів оцінювання студентів, водночас створив проблеми у 

плануванні майбутньої кар’єри студентів, а також значну психологічний вплив 

на них. Нагальність пандемії швидко спричинила розробку багатьох 

інноваційних освітніх стратегій у всьому світі, більшість з яких охоплює 

використання різноманітних цифрових інструментів. Отже, соціально-

економічна ефективність, переваги і недоліки ДО залежать від наступних 

факторів: використання аудіо і відеозаписів, застосування друкованих та 

цифрових навчальних матеріалів, електронної пошти, а також застосування 

нових технологій, онлайн систем управління навчання. Застосування нових 

технологій змінює не тільки методи і форми процесу навчання, а й саму систему 

освіти. Будучи сучасним та орієнтованим на студентів підходом, дистанційна 

освіта успішно проводиться в Україні та інших країнах і суттєво сприяє освітнім 

системам [4].  
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With the development of technology, the ways of obtaining media information 

have also changed. We read text, look at images, data and charts, videos, and listen to 

the radio, podcasts, and other audio recordings. We consume media, that is, we 

perceive media messages. 

The works of D. Buckingham, J. Gonnet, I. M. Dzyaloshinsky, J. Lull, L. Sellers 

present studies of the problem of the influence of mass media on personality and 

society in the field of education. 

Why is media literacy important? It teaches you to be attentive to information, ask 

the right questions, look at different points of view, and make connections between 

new and old ideas. Media literacy has been integrated into the curriculum in English 

and other humanities, social studies and health-related disciplines over the past 

decades. Cindy Scheibe and Feiz Rogow presented examples of integrating media 

education into English lessons [2, p. 184]. The inclusion of media literacy exercises in 

the educational process allows the teacher to diversify the types of tasks in the lesson 

of a foreign language, to make it vital and communicatively oriented. 

Media literacy is about understanding how and why messages are spread. There 

are many aspects to think about when we see or hear media reports. [1, p. 161] To 

analyze means to look closely at something in order to understand it. 

It all starts with the right questions: 1. Who was the creator of the sent message? 

2. What methods were used to attract attention? What phrases or illustrations are used 

in this message and why? 3. Which points of view have people by interpreting this 

message? 4. What information are included or omitted in this message? 5. What was 

the reason to send this message? These five basic concepts of media analysis can be 

used in the design of the exercise. 

Who was the creator of the sent message? Students are divided into four groups. 

Three of them get different roles and create media messages, and the fourth has to guess 

who exactly was the creator. For example, one of the groups gets the role of a contact 

lens company. She must create an advertising message, choosing from all the proposed 
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appropriate text and illustrations. The fourth group has to guess that this ad belongs to 

a contact lens company. 

What methods were used to attract attention? Students are divided into groups, 

each of them is tasked with creating a media message using different methods, for 

example, humor, symbols, different fonts, colors, images, anything that can draw the 

attention of consumers. Each of the groups after the presentation of the advertisement 

must determine which methods were used. 

How can different people understand or interpret a media message? Students are 

divided into groups. All groups are shown an excerpt from the news, for example, that 

in connection with the spread of COVID-19 and a large number of cases, quarantine is 

being introduced in the city. Each of the groups is tasked with interpreting this news 

from the point of view of, for example, a student, a doctor, or a pensioner. 

  Which points of view have people by interpreting this message? How do you 

know if a news item is biased? To start trying to understand this, you need to use media 

literacy skills. For example, one group of students creates a news report about Florence 

Nightingale, omitting any positive information. The second group should determine if 

the news was biased and not based on all the facts. 

What was the reason to send this message? Students are divided into four groups. 

Three of them are tasked to create a post on social networks for a different reason, for 

example, the first group is tasked to write information about the fight against COVID-

19, the second one about fundraising for children with cancer, and the third one about 

the lack of a nurse in the country. The fourth group should determine the reason for 

writing this information. 

A media lesson in English is one of the important elements of media education in 

the modern world since it develops critical and analytical thinking, which helps to 

navigate the information space, analyze phenomena and events during the accelerated 

scientific and technological progress and globalization of society. Such a lesson 

contributes to the upbringing of the personality of the future physician, allows to more 

effectively form linguistic, communicative and socio-cultural competence in various 
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fields, to fully apply a personality-oriented approach, taking into account the 

psychological characteristics of each student. 
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Сучасна концепція філологічної освіти базується на чіткому уявленні про 

цілі й завдання освіти і формування базової культури особистості, виховання 

людини високоморальної, освіченої, духовно та фізично розвиненої, здатної до 

самоосвіти, наполегливої, натхненної у праці. Такий підхід до викладання мови 

сприяє самозбереженню і саморозвитку народу, реально забезпечуючи його 

майбуття. Зміст освіти є відображенням певної культури епохи.  
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Теоретичне осмислення закономірного характеру взаємозв’язку освіти і 

культури, їх ізоморфної тотожності дозволяє висунути гіпотезу про 

перспективність і продуктивність використання культурологічного підходу як 

концептуальної основи модернізації змісту освіти [3, с. 17]. 

При побудові змісту освіти культурологічний підхід розцінюється як 

реалізація гуманістичної установки в розумінні соціальної функції людини, яка 

передбачає включення в контекст змісту освіти структури культури в різних її 

проявах. Компонентами змісту освіти визнаються загальна, базова і професійна 

культури. 

Інтегральним результатом культурологічної спрямованості змісту освіти 

виступає становлення людини, готової до гуманістично-орієнтованого вибору, 

що володіє багатофункціональними компетенціями [3, с. 18]. 

Одним з найпоширеніших видів роботи на заняттях з англійської мови є 

переклад текстів. Переклад – складне багатогранне явище, що вимагає від 

здобувача освіти не тільки бездоганного знання мови, але й уміння розрізняти 

смислові та стильові відтінки писемного або усного мовлення; знання історії 

мови і, відповідно, розвитку культури суспільства. Володіння фоновими 

знаннями про культуру, менталітет і етнологічний розвиток народу-носія мови є 

невід’ємною складовою успішної праці здобувача освіти при перекладі текстів 

на заняттях з іноземної мови. 

Поширеною є думка, що успіх перекладацької діяльності залежить від 

того, наскільки добре здобувач освіти володіє іноземною і рідною мовою, тобто 

від чинників суб’єктивних.   

Проте при такому підході поза увагою залишається цілий ряд об’єктивних 

чинників, до яких входять і лінгвокультурні аспекти перекладацької діяльності 

здобувача освіти. Слід акцентувати увагу на тому, що при цьому вкрай важлива 

роль мови, що виступає як засіб передачі бачення світу представниками іншої 

культури. Саме в цьому випадку про переклад варто говорити як про процес 

«нескінченної приблизності» або «нескінченної відносності», оскільки немає 
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однозначної відповідності між часом, так як різні мови в змісті своїх одиниць і 

структур відображають ознаки реальності дійсності, тим більше, коли мова йде 

про специфічні елементи культури [2, с. 1]. 

Мова – це те, що лежить на поверхні буття людини в культурі, тому 

починаючи з ХІХ ст. проблема взаємозв’язку, взаємодії мови і культури є однією 

з центральних в мовознавстві. У лінгвістиці ХХІ ст. активно розробляється 

підхід, в якому мова розробляється як культурний код нації, а не просто засіб 

комунікації і пізнання. Фундаментальні основи такого підходу були закладені 

працями В. Гумбольдта, А.А. Потебні та інших вчених. Наприклад, В. Гумбольдт 

стверджував: «Межі мови моєї нації означають межі мого світогляду». Мова не 

тільки відображає реальність, але інтерпретує її, створюючи особливу 

реальність, в якій живе людина. А.М. Хайдеггер, видатний мислитель нашого 

часу, назвав мову «будинком буття».  Тому і лінгвістика, як наука про мову, 

займає авангардні методичні позиції в системі гуманітарного знання і обійтися 

без її допомоги при вивченні культури неможливо [1, с. 135]. 

 Велике значення для взаємопроникнення культур має міжмовна, 

перекладацька діяльність на заняттях англійської мови. Переклад допомагає 

здійснювати процес знайомства із чужою культурою. Можна сказати, що він 

займає проміжне положення між мовою і культурою, виконуючи посередницькі 

функції між цими двома сутностями. Перекладацькі проблеми, пов’язані з 

існуючими культуральними артефактами, переборні в процесі міжмовної 

комунікації як за посередництвом прирівнювання структур вихідної й цільової 

мов, так і за допомогою різних способів передачі артефактів чужої культури.  

Для дослідження закономірностей перекладацької діяльності 

великий інтерес становлять особливості мови, прямо або опосередковано 

зумовлені культурою носіїв мови. Подібні особливості можуть виявлятися на 

різних рівнях мовної структури, у правилах вербальної комунікації, у способах 

опису позамовної реальності. Легко демонструється соціально-культурна 

детермінованість словникового складу мови [1, с. 177]. 
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Наприклад, у англійській культурі особливе значення має слово "noon" - 12 

година. Це не тільки середина дня (midday), але і кінець ранку (morning), який 

триває з півночі, частково перекриваючи і темний (night) і світлий (day) час доби. 

До цієї точки відліку прив’язаний і особливий час прийому їжі - "lunch" - на 

відміну від: головного ритуалу прийому їжі - "dinner", в середині або в кінці дня. 

Після головної точки відліку починається "afternoon" (post meridiem), начебто 

друга половина дня, яка триває до захода сонця (before sunset or nightfall).  Але 

"nightfall" - це ж, настання ночі (або, точніше, темряви), першу частину якої, 

мабуть, складає "evening" оскільки вона ж може називатися "night". Англійський 

чай (tea) подається начебто ближче до вечора або в кінці другої половини дня (in 

the late afternoon), але є ще "supper", який їдять увечері (якщо "dinner" з’їли в 

середині дня) або пізно вночі. В цілому, утворюється своєрідна картина доби, 

характерна для англійської культури. Вирішальну роль відіграють соціально-

культурні чинники під час формування у студентів фонових знань, без яких 

неможлива інтерпретація мовних висловів [2, с. 2]. 

Отже, при перекладі слід звертати особливу увагу не тільки на граматичні 

конструкції, але і на культурологічні і соціологічні особливості народу-носія 

мови. Необхідно володіти достатньо широкою базою фонових знань. Особливу 

увагу під час перекладу слід приділяти явищам і поняттям, що наявні у культурі 

носіїв мови оригіналу, але відсутні у культурі носіїв мови перекладу. Такі явища 

і поняття потребують не лише особливих навичок від перекладача, але і 

постійного поповнення запасу різногалузевих знань і розширення власного 

кругозору студентів. Як було зазначено, сучасна концепція вивчення української 

мови і літератури передбачає культурологічний підхід до організації навчання, 

що відкриває перспективи для мовного розвитку і морального виховання 

здобувачів освіти. 

«Що посієш, те й пожнеш!»: свідчить народна мудрість. Як важливо 

засіяти поле вчасно добротним насінням, а викладачам – закласти в душі 

вихованців добрі зерна естетичної свідомості. 
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Одним з дієвих засобів   у роботі викладача-словесника, що дозволяє 

вводити інформацію культурологічного характеру - звернення до проблематики 

українського мовного етикету. Все частіше ми зустрічаємо вдалий досвід 

включення в заняття української мови відомостей з історії та практики мовного 

етикету, подання та лінгвістичного обґрунтування стереотипів української 

мовленнєвої поведінки, зокрема за допомогою прислів’їв, приказок, стійких 

словосполучень, фразеологізмів. Етнокультурну спрямованість заняттям 

української мови надають також вправи, засновані на тлумаченні слів-реалій, які 

називають характерні деталі національного побуту, фольклору, історії. 

Також з метою реалізації культурологічного підходу на 

заняттях української мови і літератури ми звертаємося до великих 

творів, підбираємо високохудожні тексти українських письменників і поетів, 

супроводжуючи багатющий мовний матеріал цікавими завданнями, 

спрямованими на формування естетичних уявлень, на розвиток творчого 

мислення. «А що може бути дорогоціннішим, як щодня входити до спілкування 

з наймудрішими людьми світу» (Л.М. Толстой) [1, с. 190]. 

Інший «діючий» прийом - міжмовні зіставлення. Результативними, що не 

вимагають застосування будь-яких додаткових коштів, є попутні соціології і 

лінгвокультурні коментарі до використовуваних на заняттях текстів. Багато з них 

вимагають уточнення лексичних значень слів. Це ми можемо говорити при 

вивченні творчості Г.Сковороди, М.Коцюбинського та інших митців. 

Виховання здобувача освіти здійснюється в ході всього навчального 

процесу, але основою системи виховання є українська мова. Заняття 

філологічних дисциплін містять у собі необмежені можливості виховання 

студента справжнім громадянином своєї Батьківщини.  

Головне – закласти відчуття єднання з рідною землею, природою, 

викликати інтерес до історії краю, виховати відповідальне ставлення до власних 

справ і вчинків.  
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Проблема  цифрової залежності у сучасному спектрі виховання здобувачів 

медичної освіти залишається вкрай гострою та актуальною. Відтак, за даними 

Державної служби статистики України за минулий рік «93,5 % хлопців у віці від 

15 до 18 років та 94 % дівчат користуються інтернетом щоденно, а діти у віці до 

15 років 80 % та 76 % відповідно. Оскільки інтернет повністю інтегрований у 

життя підлітків, цифровий і фізичний світи не можна розглядати окремо. Нині 

можливості долати несприятливі обставини та обмеженість спілкування, 

установлювати зв’язки, навчатися, обмінюватися інформацією, висловлювати 

думки та виявляти погляди на власне життя й спільноти стають безмежними 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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завдяки інтернету, який служить платформою для розваг, участі у проектах, 

флешмобах та формування медійної культури взаємин. Роль виховання у цих 

умовах полягає в забезпеченні формування інформаційно-цифрової, 

медіапсихологічної компетентності, заходів захисту, окресленні шляхів і 

способів насичення освітнього середовища засобами ІКТ, орієнтацією в них, 

інтегруванні в усі онлайн-послуги, що використовуються здобувачами. [3, c. 18]. 

Проблема цифрової залежності значно посилюється в контексті «доступності до 

все нових видів «благ», безперервного розвитку гаджетів, спрямованих саме 

на розважальну складову суспільного споживання, складності в стосунках 

із рідними й близькими, падіння рівня емпатійності – і лише частина довгого 

списку, але вона окреслює негативний бік становлення сучасної української 

молоді в суспільстві. Всі ці чинники зумовлюють появу на тлі «старих» видів 

залежності, як – от алкоголізм, тютюнопаління, вживання наркотичних речовин, 

«нових», що динамічно набирають обертів і стрімко розширюють свій ареал в 

Україні. У цьому разі залежності виступають своєрідним способом втекти від 

реального світу, на деякий час відволіктися від життєвих проблем, постійної 

конкуренції та суєти людського буття» [1].  

Мета нашої статті – здійснити теоретичний аналіз феномену цифрової 

залежності в контексті виховання здобувачів медичної освіти в коледжі та 

можливості профілактики її негативних наслідків поширення. Підґрунтям 

цифрової залежності у молоді, і у студентів медичних закладів освіти зокрема є 

«потреба ескапізму (втеча у віртуальну реальність людей з низькою 

самооцінкою, тривожних, схильних до депресій, які відчувають свою 

незахищеність, самотніх або тих, хто не здатний порозумітися з близькими, 

перевантажує себе надмірною роботою, навчанням або соціальним оточенням); 

пошук новизни; прагнення до постійного стимулювання почуттів; емоційна 

розрядка (можливість виговоритися, бути емпатійно зрозумілим і прийнятним, 

звільнитися тим самим від гострого переживання неприємностей у реальному 

житті, одержати підтримку та схвалення); задоволення відчути себе «віртуозом» 
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у застосуванні комп’ютера та спеціальних пошукових або комунікативних 

програм мережі в результаті подолання властивої багатьом адиктам технофобії, 

тобто страху перед комп’ютерами, інформаційними технологіями [2, с. 42].  

Шляхами усунення цифрової залежності у молоді, і у студентів медичних 

закладів освіти, погоджуємось з думкою вітчизняних науковців, є поетапна 

система корекції комп’ютерно-залежної поведінки, що  включає етапи: 

діагностичний (подолання заперечення); інформаційно-навчальний 

(усвідомлення проблеми); етап модифікації стратегій поведінки (підготовка 

суб’єкта до реальних дій задля зміни своєї поведінки та подолання фрустрації з 

орієнтацією на успіх, модифікація плану дій); етап корекції сімейних та 

соціальних відносин (попередження виникнення рецидиву, підтримка 

подальших спроб суб’єкта змінитися); етап подолання наслідків комп’ютерної 

залежності (складання плану поетапної реабілітації у соціальній сфері) [2, с. 46].  

Отже, здійснений теоретичний аналіз феномену цифрової залежності в 

контексті виховання здобувачів медичної освіти в коледжі показав можливості 

профілактики її негативних наслідків поширення через впровадження поетапної 

системи корекції комп’ютерно-залежної поведінки.  
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м. Кам’янське 

Планую стати переможцем… 

Я думаю, що успіх у XXI столітті можливий, якщо навчитися здобувати 

інформацію, виділятися з натовпу, знати потреби сучасного ринку та його 

основні тренди, бути талановитим у формуванні партнерських стосунків, 

дотримуватися принципу: «Згаяний час – втрачений шанс!»  

Відлік мого успіху розпочався. Я вирішив спробувати себе в іншій сфері 

діяльності і пов’язати її з медициною. Для амбітної людини це чудова 

можливість заявити про свої наміри та особистий бренд. Для започаткування 

справи необхідно мати базові знання з маркетингу. Виділяю основне з того, що 

я дізнався про головні завдання та функції маркетолога:  досліджувати ринок (які 

товари представлені, яких не вистачає; за якою ціною і хто купує; чому купують, 

чому не купують); просувати товар на ринок (прогнозувати та моделювати 

коливання попиту та пропозицій; створювати плани просування продукції; 
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розробляти брендінг); утриматися на ринку (залучити, обслуговувати та 

утримати клієнта). 

У планах – створення позитивного іміджу. На першому місці – 

популяризація свого імені та діяльності [1]. Для мене стало справжнім 

відкриттям, що маркетологу необхідно: бути мобільним, комунікативним, 

активним, креативним, неординарним у здатності розкрутити та запропонувати 

продукт; вміти використати відомі успішні інструменти маркетингу (знаходити 

шляхи поєднання несумісних на перший погляд речей). Для розкрутки власного 

бренду необхідно досконало продумати  комунікацію в соціальних мережах: 

створити власний блог з використанням Instagram, Facebook, YouTube, 

вибудувати тактику брендування [1]. Не маю поки достатніх матеріальних 

статків, тому залучаю клієнтів просто своїм ім’ям, щоб заробити власні кошти. 

Розмірковую над краудфандинговою кампанією. 

Працюю над тим, щоб моє ім’я асоціювалося з відчуттям ЗАХИСТУ. Саме 

тому на початку пізнання професії маркетолога я обрав популярний і необхідний 

у період пандемії товар – медичні маски та антисептики [2]. Для пропозиції 

товару маю цільову аудиторію – школярів, тому що вони весь час знаходяться у 

колективі, де є високий ризик інфікування, та з недовірою ставляться до засобів 

індивідуального захисту. Щоб отримати успіх у продажах, підвищити власну 

впізнаваність, я беру участь у шкільних заходах, конференціях, диспутах, 

форумах та вебінарах. В моєму випадку потрібно представити маски не тільки, 

як засіб захисту, а по-перше, як модний, сучасний, привабливий, крутий 

аксесуар.  

Пропоную тренди сезону: для хлопців: маска камуфляжна (мілітарі-

стиль); маска примари (з неоновим підсвічуванням у темряві); маска із 

зображенням черепа (для екстремалів); для дівчат: маски щотижневі (з принтами, 

мереживом, вишивкою); маска зимова (з утепленням); маска акули (звісно, 

бізнесу); для молодших школярів: маска щит (з улюбленими героями мультиків 
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та іграшок); для школярів з особливими потребами:  маска щит з окулярами (при 

порушенні зору); маска з прозорим віконцем (при порушенні слуху) (Рис.1); 

 

Рис.1 Маска щит з окулярами та маска з прозорим віконцем  

 

універсальні: маска перекладача (підключається до смартфону за 

допомогою Bluethooth та забезпечує синхронний переклад на інші мови); маска 

для відвідувань місць громадського харчування  (з отвором, що дистанційно 

відкривається); маска для виразу емоцій (зі світлодіодами). 

З антисептиків я обрав найбільш оригінальні моделі – браслети 

санітайзери: у стилі годинника та «Людини-Павука» (Рис.2).  

І не забуваємо про 3D-захист: ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ДИСТАНЦІЯ, ДОВІРА!!!  

Політ розпочато. Вірю, мій перший шанс не буде останнім.  Проведена 

робота прогнозує мої плани на майбутнє: отримати професійні знання в 

університеті, вивчити досконало іноземну мову; опанувати мистецтво 

маркетингу та різноманітні комунікативні навички; знайти свою цільову 

аудиторію та надійних партнерів по бізнесу; наполегливо розвивати та 

удосконалювати власний бренд та створити маркетинговий простір для 

просування медичних товарів. 
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Рис.2 Браслет санітайзер у стилі «Людини-Павука» 
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Формування комунікативної компетенції є найважливішим завданням 

іноземної мови. Усі інші цілі підпорядковуються їй. Оволодіння комунікативною 

і міжкультурною компетенцією неможливе без практики спілкування. У цьому 

допомагають комп’ютерні технології та Інтернет, які за останні десятиліття 

стали невід’ємною частиною освітнього процесу. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій показав, що різні аспекти інформатизації навчального процесу 

розглядалися в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Однак, 

потребують більш ґрунтовного дослідження особливості використання 

різноманітних Інтернет-ресурсів та сервісів для навчання англійської мови у 

вищих навчальних закладах та аналіз їх потенціальних можливостей для 

формування мовленнєвих компетентностей [1, c. 97]. 

Мета статті – проаналізувати дидактичні можливості Інтернет ресурсів та 

сервісів у процесі вивчення медичної термінології англійською мовою 

студентами вищих навчальних закладів. 

Основні завдання: 1) розглянути наукові роботи дослідників за темою 

інтернет-ресурсів; 2) провести пошук сайтів для вивчення англійської мови 

медичного спрямування; 3) охарактеризувати особливості найбільш цікавих 

сайтів присвячених медичній тематиці. 

Об’єктом дослідження є веб-ресурси, що розроблені для вивчення 

англійської мови медичної тематики. 

Предметом дослідження є аналіз особливостей матеріалів, що 

представлені на досліджуваних ресурсах.  

Актуальність обраної теми дослідження продиктована стрімким 

розвитком інтернет-технологій, а також необхідністю професійного розвитку та 

вдосконалення у сучасних темпах життя. 

У пошуково-дослідницькій роботі були використані наступні методи: 

аналізу та синтезу, пошуковий метод, порівняння та узагальнення. 

За результатами огляду інтернет-ресурсів найбільш цікавими вважаємо 

наступні: медичні онлайн-словники: innerbody.com, medicinenet.com, 

http://www.innerbody.com/
http://www.medicinenet.com/medterms-medical-dictionary/article.htm
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emedicinehealth.com, online-medical-dictionary.org, medilexicon.com, merriam-

webster.com; сайти для вивчення медичної англійської мови: 

businessenglishsite.com, englishclub.com, englishmed.com, hospitalenglish.com, 

medicalenglish.com; навчальні відео на анлійській мові для лікарів: Virginia 

Allum, English for medicine, medtube.net, videomd.com, thedoctorschannel.com; 

аудіо-підкасти для лікарів: Inside Health, Health Check, surgery101.org, 

pedscases.com, kcrw.com, journals.bmj.com; медичні статті на англійській мові: 

medlineplus.gov, physiciansweekly.com, news-medical.net, nejm.org, medscape.com, 

netdoctor.co.uk; сайти для професійного розвитку: futurelearn.com, ru.coursera.org; 

медичні спільноти для спілкування на англійській мові: forums.studentdoctor.net, 

sermo.com [2]. 

Знання іноземної мови в сучасних умовах важко переоцінити, адже рівень 

спеціаліста будь-якої сфери визначається не тільки його професійними знаннями 

та навичками, але й рівнем володіння іноземною мовою.  

Для професійного росту та розвитку важливо спілкуватись з іноземними 

колегами, мати змогу ознайомитись з останніми публікаціями щодо новітніх 

розробок в медичній сфері, що публікуються англійською мовою.  

Знання іноземної мови дозволяють приймати участь у міжнародних 

конференціях, програмах академічної мобільності, а також відкривають 

перспективи кар’єрного росту. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ 

Ковальова Вікторія Миколаївна 

канд. фіз.- мат. наук, викладач фізики та інформаційних технологій у фармації 

Ангеліна Мотіна 

 здобувач освіти  

Медичний фаховий коледж  Запорізького державного медичного 

університету  

м. Запоріжжя 

 

В умовах наближення до повної інформатизації суспільства переважним 

напрямком розвитку освітньої сфери сьогодні є застосування інформаційно-

комунікаційних технологій. Згідно зі Стратегією розвитку освіти в Україні на 

2021 – 2031 рр. тенденція до стрімкої неоіндустріалізації та суттєвий  розвиток 

інформаційних технологій в найближчі 5 – 10 років призведуть до суттєвих змін 

у переліку затребуваних професій. Так, за оцінками світових експертів, 

оприлюднених дослідницькою групою «Digitale Transformation» науково-

дослідного інституту майбутніх трудових відносин (м. Бонн, Німеччина) 

найбільш затребуваними будуть фахівці у області проєктування та 

інформаційних технологій, а також фахівці-медики, діяльність яких пов’язана із 

забезпеченням життя та здоров’я людини: біогенетик, біоінженер, 

біоінформатик, біофармаколог, сестра медична тощо. Обидві тенденції 

вимагають посилення природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців 

разом із набуттям ними ІТ-навичок, але особливої уваги потребує сфера 

діяльності, що пов’язана з медициною [1, с. 31].  
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Тому проблема забезпечення високої якості навчального процесу під час 

вивчення дисциплін саме природничого циклу, зокрема – фізики, у  підготовці 

майбутніх фахівців-медиків є актуальною. Дистанційне навчання знаходить 

всебічне розповсюдження, порівняно з традиційними формами освітнього 

процесу.   Курс загальної фізики, який викладається у медичних коледжах, має 

певні особливості, пов’язані з подальшим вивченням спеціального курсу  

біологічної фізики та медичної апаратури. Розширити демонстраційну та 

експериментальну базу під час навчального процесу можна за допомогою 

інтерактивних фізичних симуляцій. Симуляції – анімовані інтерактивні 

середовища, у яких здобувачі освіти можуть власноруч виконувати 

експериментальну частину. Для реалізації такої мети можна створити віртуальне 

середовище, у якому студенти могли спостерігати за фізичними процесами. 

Одним з таких навчальних ресурсів є   платформа «PhET Interactive Simulations» 

(«Physics Education Technology»). Заснований у 2002 році лауреатом 

Нобелівської премії Карлом Віманом сайт Інтерактивних симуляцій PhET - це 

проект University of Colorado Boulder для створення і використання 

безкоштовних інтерактивних симуляцій з природничих наук. На сайті міститься 

понад 200 анімацій різного рівня моделювань з фізики, хімії, біології, 

математики та інших природничих наук.  

Прикладом застосування віртуальної фізичної лабораторії є використання 

під час виконання фронтальних практичних  робіт  з теми «Вивчення 

послідовного та паралельного з’єднання провідників». Зміст роботи полягає у 

дослідженні послідовного та паралельного з’єднання провідників. 

Використовуючи інструментарій програми можна власноруч скласти електричне 

коло за допомогою складових частин таких як: амперметр, вольтметр,  резистор, 

електрична лампа (рис. 1). Практична робота складається з побудови моделі 

електричного кола та отримання експериментальних значень фізичних величин: 

вимірювання напруги, розрахунок загального опору та оформлення таблиці 

даних.  
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Рис. 1. Інтерфейс віртуальної фізичної лабораторії 

Невід’ємною частиною експериментальної роботи є формулювання 

висновку, в якому наводиться обґрунтування отриманих даних та їх тлумачення 

(які фізичні величини визначались; яке значення шуканих величин отримано; 

вказати одиниці вимірювання фізичних величин та пояснити причини похибок). 

За допомогою методів і засобів інформатизації майбутній фахівець-медик має 

орієнтуватися серед інформаційних ресурсів та розуміти можливості їх 

використання з метою підвищення ефективності професійної діяльності. 

Оволодіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями,  в 

навчальному процесі сприятиме підвищенню якості професійної підготовки 

майбутнього фахівця-медика, забезпеченню потреб суспільства в 

конкурентоздатних фахівцях. 
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У статті була досліджена природа сміху; за основу були взяті матеріали 

Каліфорнійського та Австралійського університетів, зокрема вчених Christopher 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_66
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Oveis, David Cheng та Lu Wang; був проведений аналіз типології сміху в 

залежності від соціальної ієрархії, що дав змогу виявити оцінку соціального 

статусу сміху. 

Ключові слова: еволюція сміху, соціальне спілкування, адаптація, 

почуття, гумор. 

Завдання: 1) з’ясувати роль сміху у соціальному спілкуванні; 2) дослідити 

природу різних типів сміху; 3) виявити механізм відпочинку за допомогою сміху 

під час розумового навантаження. 

Об’єкт: соціальна роль сміху, використання гумору в розумовій 

діяльності.  

Предмет: природа сміху. 

Методи дослідження: Описовий метод – опис експериментів 

Каліфорнійського університету Санта-Круз, Австралійського національного 

університету. Метод антимоній для опису популярності та незацікавленості 

серед певної групи. 

Люди починають розвивати почуття гумору вже у віці шести тижнів, коли 

малюки починають сміятися і посміхатися у відповідь на подразники. Сміх є 

універсальним у всіх людських культурах і навіть у певній формі існує у щурів, 

шимпанзе та бонобо. Як і інші людські емоції і вираження, сміх і гумор надають 

вченим-психологам багаті ресурси для вивчення людської психології, 

починаючи від розвитку мови і закінчуючи нейрологією соціального 

сприйняття [2].  

Теорії, що зосереджуються на еволюції сміху, вказують на сміх, як на 

важливий засіб адаптації під час соціального спілкування, на що вказує, 

наприклад, записаний у телевізійних комедійних шоу сміх. Ще в 1950 році 

американський звукорежисер Charley Douglass невдоволений 

непередбачуваністю реакцій сміху живої аудиторії, почав накладати laugh tracks 

(«записаний сміх»), який був поєднанням сміху чоловіків, жінок та дітей [3]. 

Записаний сміх допомагав людям, які дивилися передачі вдома 
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опинитися немовби у переповненому театрі, відчути себе у справжній соціальній 

взаємодії, що просувало зацікавленість у перегляді подібних передач. 

Продовжуючи вивчати сміх як соціальний засіб взаємодії у 2016 році було 

проведено дослідження Каліфорнійським університетом Санта-Крус. Команда 

дослідників, яка складалась з понад 30 вчених-психологів, антропологів і 

біологів, програвала записи сміху студентів слухачам із 24 різноманітних країн, 

від корінних племен Нової Гвінеї до мешканців міст Індії та Європи, для того, 

щоб з’ясувати чи можливо визначити ступінь знайомства людей за тим, як вони 

сміються [2]. У середньому результати були надзвичайно послідовними: у 

всьому світі припущення людей були вірними приблизно в 60% випадків. 

Дослідники також виявили, що різні типи сміху слугують певним 

індикатором людських соціальних ієрархій. Команда під керівництвом 

Christopher Oveis з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявила, що 

люди з високим і низьким соціальним статусами сміються по різному [3]. У 

дослідженні 48 студентів були випадковим чином розподілені в групи з чотирьох 

осіб, причому кожна група складалася з двох членів з низькою популярністю, які 

щойно приєдналися до їхньої студентської групи у коледжі, і двох популярних 

студентів старших курсів. Сміх записувався, коли кожен учень по черзі 

піддавався дражнінню з боку інших, включаючи використання м’яко образливих 

прізвиськ.  

Аналіз показав, що, як і очікувалося, люди з високим соціальним статусом 

мали більш домінантний сміх і менше покірний порівняно з людьми, які були 

не дуже популярні у колективі. В свою чергу, люди з низькою популярністю 

частіше змінювали свій сміх залежно від своєї владної позиції: першокурсники 

сміялись більше, коли вони виконували роль teaser («дражнилки»). Домінуючий 

сміх був вищим за висотою, гучнішим, і більш мінливим за тоном. Додатково 

було з’ясовано, люди, які мають домінуючий сміх, краще сприймаються 

соціумом. Oveis наголошує на особливій вірності результатів для людей із 
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низькою популярністю, які оцінювалися як значно вищі, коли демонстрували 

домінуючий, а не покірний сміх [3]. 

Інше дослідження, проведене David Cheng та Lu Wang з Австралійського 

національного університету, було засноване на гіпотезі про те, що гумор, один із 

різновидів сміху, може сприяти відпочинком від нудних ситуацій на робочому 

місці – mental break («відпочинком для розуму») [4]. Щоб перевірити цю теорію, 

дослідники залучили 74 студентів, які навчалися на факультеті бізнесу, для 

проведення експерименту зі сприйняття. Спочатку студенти виконували 

виснажливе завдання, метою якого було закреслити кожну букву «е» на двох 

сторінках тексту. Потім студентів випадковим чином розподілили на три групи 

для перегляду відеокліпів: перше відео викликало гумор і задоволення (кліп 

комедії ВВС «Mister Bean), друге і третє – нейтральні почуття (спеціалізоване 

відео про професію менеджера та сцена з дельфінами, що плавають в океані). 

Після перегляду тематичних відео студентам було запропоновано 

виконати завдання, яке вимагало наполегливості: вгадати потенційну 

продуктивність співробітників на основі наданих профілів, Студенти, які 

дивилися відео Містера Біна, в кінцевому підсумку витратили значно більше 

часу на виконання завдання, проте правильно виконали більшість запитань. 

David Cheng та Lu Wang приходять до висновку, що хоч гумор допомагає 

зняти стрес, знімає напругу у соціальних стосунках та допомагає 

сформулювати альтернативний погляд для виконання одноманітних 

завдань, проте, він також заважає швидко виконувати роботу [4]. 

Висновки: Сміх є важливим ресурсом у вивченні людської психології, 

вищеописані дослідження допомагають зрозуміти особливості природи 

сміху. Сміх допомагає налагодити стосунки у соціумі; за типом сміху 

розрізняються успішність людей у соціальних групах: люди із високим 

соціальним статусом мають домінуючий сміх, люди із низьким статусом 

сміються стримано і покірно. Гумор, як один із видів сміху, допомагає витримати 
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розумове напруження та сприяє вирішенню проблем альтернативними 

способами, але на виконання завдань витрачається більше часу. 
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Головну ідею реформування системи вищої освіти можна сформулювати 

так: ефективність навчання та формування навчально-пізнавальних умінь у 

студентів вищої школи може бути поліпшена завдяки проектуванню та 

впровадженню інноваційних освітніх систем і технологій. 

Як відомо, термін «innovation» перекладають з англійської як 

нововведення. Що стосується педагогічної сфери, то це насамперед – зміни в 

навчально-виховному процесі з метою його покращення, вдосконалення. 

Сьогодні назву «інноваційний» надають тим навчальним закладам, які 

починають запроваджувати нововведення або їхні елементи [1, с. 14]. 

Використання інноваційних технологій навчання в закладах фахової 

передвищої освіти є запорукою ефективного формування фахових 

компетентностей фахівців фармацевтичної сфери. 

Саме ступінь сформованості фахових компетентностей є показником, який 

визначає готовність випускників до подальшої ефективної професійної 

діяльності, особистого розвитку та успішної реалізації концепції «Освіта 

протягом життя» (від англ. Lifelong Learning). 

Вимогою сьогодення є активне впровадження дистанційної освіти, яка дає 

можливості широко використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 

Освітні інновації задовільняють попит здобувачів освіти (реалізується 

компонент студентоцентрованості навчання), якісно формують професійні та 

сприяють розвитку загальних компетентностей майбутніх спеціалістів фармації. 

Успішність реалізації дистанційної освіти залежить від якісно 

сформованого віртуального освітнього середовища. Віртуальне освітнє 

середовище можна трактувати як навчальне онлайн-середовище, специфічний 

відкритий динамічний простір реалізації освітнього процесу [2, с. 199]. Воно 

повинно відповідати наступним вимогам: науковість, актуальність, 

інформативність, модульність та інші. 

Принцип науковості передбачає включення в засоби навчання науково 

перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він 
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реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних 

програмах і підручниках. 

Актуальність – відповідність наданого навчального контенту сучасному 

стану фармацевтичної галузі з обов’язковим розкриттям перспектив її розвитку 

в майбутньому.  

Інформативність – можливість використання різноформатних джерел 

інформації під час освітнього процесу. 

Модульність – виділення в дистанційних курсах навчальних дисциплін 

чітко структурованих елементів, які реалізують принципи зрозумілості, 

послідовності та системності навчання. 

Викладачами Фахового коледжу НФаУ успішно використовуються 

навчальні платформи та сервіси для дистанційного навчання: Google Сlassroom 

(організація та проведення різних видів навчальних занять), Moodle (на даний 

момент відбувається розробка та наповнення корпоративного освітнього 

простору), Prometheus (підвищення кваліфікації викладачів). 

Найбільш зручним для організації дистанційного та змішаного навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій для викладачів 

навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» є веб-сервіс 

Google Сlassroom, який в повній мірі відповідає вимогам, що висуваються до 

віртуальних освітніх середовищ. 

Актуальність навчального контенту забезпечується розміщенням 

електронних варіантів лекційного матеріалу, інтерактивних конспектів, 

мультимедійних презентацій, практичних та тестових завдань, завдань для 

самоконтроля та підготовки до підсумкового модульного контролю, методичних 

рекомендацій до виконання різних видів завдань, які за необхідності можна 

достатньо просто та швидко змінити. 

Враховуючи динамічність розвитку фармацевтичної галузі, навчальний 

електронний контент переглядається щорічно. 
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Реалізація принципу інформативності полягає у можливості розміщення 

веб-посилань на інформаційно-пошукові системи: 

http://www.drlz.com.ua/,https://eliky.in.ua/, офіційні сайти: https://mon.gov.ua/, 

https://moz.gov.ua/, періодичні електронні видання (журнали, газети): 

https://www.apteka.ua/,https://fp.com.ua/), електронні довідники: https://www.phar

mencyclopedia.com.ua/, https://compendium.com.ua/uk/ . 

Відповідні посилання об’єднуються за темами навчальної дисципліни. 

Принцип модульності полягає у створенні та об’єднанні завдань за темами, 

можливості планування часу їх надсилання, коригування та видалення раніше 

створених завдань. 

Наявність широкого спектру інструментів та сервісів Google надає 

дозволяє практично реалізовувати інноваційні технології навчання. 

Для ефективного тайм-менеджменту освітнього процесу надається 

спільний доступ до вебзастосунку Google Calendar. В ньому зазначаються дата, 

час та форма проведення різних видів навчальних занять, контрольних заходів, 

графік проведення консультацій. Що значно підвищує рівень самоорганізації 

здобувачів освіти. 

Як інструмент активізації навчальної діяльності здобувачів освіти при 

проведенні різних видів онлайн занять використовується вебзастосунок 

Google Jamboard, який дозволяє в режимі інтерактиву виконувати завдань з 

генерації спільних ідей (або розв’язання проблемних завдань) та візуалізувати їх.  

Поточний та підсумковий контроль знань здійснюється з використанням 

Google Form. Даний інструмент дає можливість створювати різнорівневі тестові 

завдання, оцінювання яких здійснюється автоматично та забезпечує достатньо 

високий рівень об’єктивності. 

Значущою перевагою розробленого електронного навчального контенту є 

можливість його використання не лише при дистанційному, а й в умовах 

змішаного навчання. 

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/
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Таким чином інноваційні технології навчання є перспективним напрямком 

розвитку педагогіки та сприяють якісній реалізації основних принципів 

формування професійних компетентностей майбутніх фахівців фармації.  
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За останні роки цифровізація (діджиталізація) закладів вищої освіти –

відповідь на суспільні виклики сьогодення. Особливо велику увагу до 

проблематики цифровізації вищої освіти почали приділяти в період пандемії і 

переходу закладів вищої освіти на змішане і дистанційне навчання. Звичайним є 
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також поняття «цифровий університет», коли йдеться про основні тенденції в 

осучасненні вищої освіти.  

Очевидно, що якісні зміни у вітчизняному освітньому просторі неможливі 

без глобальних трансформацій і цифровізації – впровадження сучасних 

цифрових технологій. Проте часто цифровізацію сприймають лише в ракурсі 

модного освітнього тренду, задовольняючись її поверхневим упровадженням, – 

використанням із метою оцінювання знань студентів або візуалізації 

навчального матеріалу, функціоналу хмарних технологій, цифрової обробки 

даних, програмного забезпечення. 

З огляду на означене та з метою досягнення якісних перетворень постає 

необхідність тотальної цифровізації, цифрової трансформації, що передбачатиме 

впровадження нової освітньої парадигми. 

Поняття «цифровізація вищої освіти» набагато ширше за обсягом і змістом 

за просте «впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» в 

освітній процес університетів. Сучасний цифровий університет – це докорінно 

змінений за структурою, змістом освіти, підходами до адміністрування, розвитку 

людського капіталу, наукової діяльності, системою управління якістю освіти 

навчальний заклад [3]. 

На необхідності цифровізації освітньої сфери акцентовано в низці 

нормативно-правових документів. Зокрема, у Законі України «Про освіту» 

(2017) поміж ключових компетентностей визначено інформаційно-

комунікаційну. У проекті Концепції Цифрової адженди України – 2020 

зазначено, що цифровізація має стати об’єктом фокусного та комплексного 

державного управління [6]. Про потребу у розвитку «електронного навчання і 

формування цифрової компетентності учасників освітнього процесу» 

зазначається й у наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про Національну освітню електронну платформу» (2018) [4].  

Різні аспекти впровадження цифровізації в освітній простір стали 

предметом дослідження зарубіжних (К. Бассет (С. Bassett), К. Гере (C. Gere), 
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Г. Грибер (G. Creeber), М. Деузе (М. Deuze), Г. Крибер і Р. Мартін (G. Greeber & 

R. Martin), Л. Манович (L. Vanovich), Дж. Стоммел (J. Stommel), М. Хенд 

(М. Hand) і вітчизняних (В Биков, Д. Галкін, М. Жалдак, М. Лещенко, 

П. Матюшко, О. Овчарук, В. Ребрина, О. Стрижак, М. Шишкіна, А. Яцишин) 

науковців. 

Цифрові технології полегшують життя, оптимізуючи рутинні процеси, 

нівелюючи кордони в освітньому просторі, що виходить за межі своєї країни та 

континенту.  

Цифровізація – відображення сучасної парадигми розвитку суспільства, 

коли конкурентоспроможність та ефективність постають як життєво необхідні 

якості. «Цифровізація сприяє спрощенню освітнього процесу, роблячи його 

більш гнучким, пристосованим до реалій сучасного дня, що забезпечує 

формування конкурентоспроможних професіоналів» [2]. 

Але цифровізація вищої освіти – процес складний і неоднозначний. 

Цифровізація, на думку українських дослідників, має зворотний бік, що треба 

враховувати під час планування трансформацій. Вчені вказують на реальне 

зниження статусу університетських дипломів в умовах відкритого і мережевого 

навчання, на фактичне зростання навантаження викладача в умовах цифровізації 

освіти, яке поки нормативно не враховується у системі нормування оплати праці. 

Крім того, нівелюється функція соціалізації здобувачів освіти, які переважно 

випадають з мікросоціуму закладу вищої освіти та індивідуалізуються в 

цифровому середовищі. Виникають потенційні загрози руйнування традиційної 

моделі освіти, що відображається у знеціненні гуманітарного знання у процесах 

цифровізації освіти й економіки [5].  

У 2020 р. в умовах запровадження масового змішаного та дистанційного 

навчання наші університети вимушено стрімко ввійшли в середовище цифрової 

освіти. І поняття «цифровий університет» з наукових публікацій переходить на 

визначення реальних моделей організації навчання у закладах вищої освіти. 

Українські університети постали перед низкою викликів, а саме: пошуком моделі 
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цифровізації кожним закладом вищої освіти в межах визначеної автономії; 

необхідністю формування оптимальної структури закладу вищої освіти та 

поєднання складників цієї структури в ефективну систему, на основі якої і 

формується цифровий університет; поєднанням елементів інформаційно-

комунікаційних технологій, що є в кожному університеті, у систему, на основі 

якої і формується цифровий університет, і технічних засобів навчання у дієві 

мережеві інструменти; визначенням ролі, завдань і видів діяльності для 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників такого університету;  

заміною традиційного «аудиторного» освітнього простору на віртуально-

мережевий; пошуком відповідних освітнім завданням методів і прийомів 

дистанційного навчання; налагодженням ефективної комунікації усіх учасників 

освітнього процесу в мережевому середовищі [1]. 

Сьогодні посилюється необхідність удосконалення організаційних форм, 

методів, засобів навчання, створення дієвого цифрового освітнього простору 

завдяки цифровізації освіти. Завдяки ретельно організованому цифровому 

середовищу освіта стає більш доступною і комфортною, що вкрай важливо за 

умов мінімальних затрат – часових, фінансових, людських ресурсів. А для 

сучасної молоді – ще й звична площина, в якій є всі умови розвитку, своєрідний 

ліфтинг для реалізації індивідуальності кожної людини та комфортного 

упровадження інновацій. Важливі не лише самі інформаційні технології, а і їх 

правильний підбір, поєднання й управління ними з метою налагодження 

ефективної роботи. Переваги цифрової трансформації освіти очевидні. Зокрема, 

це забезпечення сприятливих умов для: розвитку умінь навчатися самостійно, 

виокремлювати найбільш цінний матеріал для саморозвитку; формування 

мобільності особистості, умінь швидко адаптуватися до умов, що змінюються 

непередбачувано і стрімко; посилення мотивації до самоосвіти та саморозвитку; 

охоплення різноманітної аудиторії (контент стає персоналізованим), 

забезпечення співпраці та інтегративності; побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії; навчання у найбільш зручних умовах – комфортному темпі, але з 
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оптимальним використанням часу, виокремленого для виконання певних 

завдань. Та, найголовніше, діджиталізація забезпечує перехід від «освіти для всіх 

до освіти для кожного». Таким чином, розбудовується сучасний освітній простір, 

у якому є всі умови для оволодіння базовими (надпрофесійними) компетенціями 

[7].  

Цифровізація передбачає принципово новий формат освітнього 

середовища, в основі якого цифрові технології, що забезпечують зручні та 

доступні сервіси і платформи для підвищення конкурентоспроможності, більш 

ефективної взаємодії усіх учасників навчального процесу, підвищення його 

прозорості, підвищення ролі інтелектуальної власності, розвитку цифрових 

навичок. У Цифровій адженді України говориться проте, що цифровізація є 

механізмом для економічного зростання завдяки приросту ефективності та 

збільшенню продуктивності від використання цифрових технологій [6].  

Викликом вітчизняній системі вищої освіти у 2020 р. стали кардинальні 

зміни в організації освітнього середовища. Перехід у віртуальні мережі з 

простору навчальних аудиторій, що відбувся раптово і масово, загострив 

практичну реалізацію питань, які до цього часу були предметом дискусій 

науковців.  

Організація самостійної роботи студентів, ефективної взаємодії викладача 

і студента стали головними проблемами, що потребують сучасних методик і 

технологій навчання. Для викладачів актуалізувалися уміння і навички 

методично грамотно і технічно оптимально добирати зміст навчального 

матеріалу, уміти візуалізувати основні частини цього змісту, сформувати кейси 

для самостійної роботи студентів, організувати інтерактивну діяльність під час 

вивчення нового матеріалу, застосовувати інноваційні методики, що поєднують 

елементи змішаного та дистанційного навчання тощо. І в цих умовах для 

студентів на перше місце виходять компетентності сфери самостійного 

навчання, планування, саморозвитку та ін. Саме реалізація цих завдань і стала 

поштовхом до масових пошуків моделей цифрових університетів уже не як 
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відповідей на виклики глобалізації, а як способів реального існування в умовах 

карантинних обмежень і жорстких правил взаємодії між учасниками освітнього 

процесу.  

Отже, цифровізація постає як ключовий фактор удосконалення системи 

освіти. Окрім безпосереднього впливу на ефективність навчального процесу, 

діджиталізація надає ланцюг непрямих переваг. Завдяки цифровізації освітній 

процес стає більш персоналізованим, доступним і гнучким.  

Означене дослідження підтвердило актуальність цифровізації освітнього 

простору, зокрема пошуку більш ефективних шляхів впровадження цифровізації 

як комплексу інструментів, що оптимізують навчання, забезпечують 

персоналізацію й автоматизацію рутинних освітніх процесів. 
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Education, like many other areas of human activity, is involved in the process of 

transformation, driven by the need to meet the realities of today and actively explore 
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the heuristic potential of digital reality, created by the emergence of an online Internet 

environment. First, this is reflected in the formation of a digital educational 

environment [2], the development of distance and e learning. At the same time, 

traditional methods of higher education do not lose their relevance and continue to be 

in demand, but in the digital age (era of digital technology dominance) acquire new 

properties determined by the formation of a new type of learning (blended) that 

integrates e-learning and traditional teaching [1]. It is important for a researcher and 

pedagogue to have media literacy skills and use multimedia content in the development 

of practical work, individual tasks and e-learning courses. Even the basic set of 

Microsoft 365 services, including Microsoft Teams, allows you to create and apply 

simple and powerful learning tools. Microsoft Teams is an enterprise platform that 

brings chat, appointments, notes, and attachments together in a workspace. The 

application of the Microsoft Teams learning management system in the process of 

studying any discipline allows: 1) improve the visibility and interactivity of 

information, thus stimulating interest in learning; 2) ensure the availability of lesson 

materials at any convenient time; 3) to intensify the cognitive activity of students in 

lectures, using mobile phones in the course of this activity; 4) control the progress of 

practical work without distracting students; 5) ensure the dissemination of individual 

tasks by creating an individual copy for each student individually; 6) set time limits for 

the performance of certain tasks; 7) free up the teacher's time spent on testing tests by 

performing the latter online; 8) ensure transparent evaluation; 9) answer students' 

questions in real time; 10) simultaneously perform tasks with a group of students [3]. 

Thus, Microsoft Teams in no way replaces the teacher with his didactic skills, but only 

provides new opportunities for organizing the learning process. 
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Професія медичного працівника вимагає високої самосвідомості, яка 

базується на міцних знаннях і уміннях, твердому переконанні в правильності 

вибору професії, творчому підході до виконання своїх обов’язків. Освіта ХХІ ст. 

кардинально відрізняється від попередніх століть: вона не тільки спрямована на 

передачу знань від викладача до студента, формування вмінь та навичок у 

студентів, а повинна заохочувати їх до самонавчання, всебічного розвитку своєї 

особистості, розуміння відповідальності за прийняті рішення та здійснення 

об’єктивної оцінки своїх дій як людини, так і фахівця. 

Незважаючи на широке розмаїття нововведень в організації навчальної 

діяльності студентів, заняття  є і залишається основною організаційною формою 

https://goo.gl/QUhNQB
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освітнього процесу у коледжі. Серед передових методів у сучасному освітньому 

процесі при  вивченні історії, велику увагу приділяють сучасним інноваційним 

технологіям, які основані на особистісно-орієнтованому  підході до студента, 

спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу вивчаючого, але й на 

вміння мислити та  швидко реагувати, покращуючи комунікаційні навички. 

Педагогічна технологія – набір процедур, які поновлюють професійну 

діяльність викладача і гарантують кінцевий запланований результат [1, с. 42]. 

«Методика виникає в результаті узагальнення досвіду або впровадження нових 

засобів. Технологія ж трактується, виходячи з конкретних умов, та орієнтується 

на заданий, а не на передбачуваний результат» [1, с. 43]. 

Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного навчального 

матеріалу в межах педагогічної технології. Деякі дослідники називають її ще й 

дидактичною технологією [2, с. 21]. Будь яка педагогічна технологія повинна 

відповідати основним критеріям технологічності: системності (наявність логіки 

процесу, взаємозв′язки частин, цілісність), керованості (можливість діагностики 

досягнення цілей, планування процесу навчання), ефективності (технологія 

повинна вибиратись відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати 

досягнення певного стандарту навчання), відтворюваності (можливості 

застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб′єктами) [3, 

с. 23]. 

В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного навчання 

О. Пометун, згідно з якою «інтерактив» тлумачиться з англ. «взаємний» та 

«діяти». Інтерактивне навчання – спеціальна форма організації пізнавальної 

активності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен 

студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що освітній процес відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх студентів; викладач і студент є 

рівноправними суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє 

формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загально-навчальних; 
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виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії; розвитку комунікативних якостей.  

За Л.В. Пироженко та О.І. Пометун, визначають умовну робочу 

класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), у яких 

реалізуються інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи залежно від 

мети заняття та форм організації діяльності студентів: інтерактивні технології 

кооперативного навчання, інтерактивні технології колективно – групового 

навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання 

дискусійних питань [4, с. 130]. 

Мета інтерактивного  навчання – створення педагогом умов навчання, за 

яких студент сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну 

компетентність у різних галузях життя. Саме це є принциповою відмінністю 

цілей інтерактивного навчання від цілей традиційної системи освіти [5, с. 8]. 

При проведенні заняття можна використовувати інтерактивні навчальні 

методи: це  висловлення думок і вибору позицій; організації обговорень та 

дискусій; роботи з текстами; проведення досліджень і реалізації проектів; 

проведення аналізу та рефлексії; методи аналізу, систематизації та планування; 

організації зворотного зв’язку. 

При використанні інтерактивних технологій навчання мета на заняттях з 

історії: розвиток розумових здібностей студентів; формування позитивної 

мотивації до навчання; формування потреби в самопізнанні, самореалізації; 

виховання свідомого громадянина, патріота; формування пізнавальних умінь та 

навичок. 

На своїх заняттях я намагаюсь поєднувати традиційні і інноваційні методи 

навчання, технології інтерактивного навчання. Більш за все на занятті 

використовую методи кооперативного навчання: робота в парах; робота в 

групах; робота в малих групах. 

А також колективно-групового навчання, де йде поєднання,  згуртування 

колективу групи, що передбачає: навчання однією людиною групи студентів чи 
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цілої групи; кількість слухачів завжди більша, ніж тих, хто говорить; викладач 

керує роботою кожного студента опосередковано, через завдання, якими він 

спрямовує діяльність групи; реалізувати природне прагнення кожної людини до 

спілкування. 

Сучасна тенденція практично   безмежного поширення інформації, 

численних систем інтерпретацій та оцінок минулого з особливою силою 

виявляється в галузі історії, це визначає необхідність зміщення цілей історичної 

освіти від засвоєння, запам’ятовування фактичної історії до навчання,   способів 

опрацювання,   структурування,   аналізу,   критики   історичної   інформації. 

Найважливішим для студентів-медиків є правильно сформоване завдання. 

Завданням викладача є: створити сприятливі умови в групі для висловлювання 

власної думки кожного з учасників, ознайомити студентів з чітко сформованими 

правилами інтерактивної гри та направити студентів у правильну сторону 

розвитку подій. З групи студентів, які дотримуються власних точок зору, 

необхідно зробити команду, частиною якої є викладач, поділити створену 

команду на групи, об’єднуючи студентів за інтересами або з власних міркувань 

викладача. 

Як правило, працюючи в групі, у студентів виникає покращення 

комунікативних навичок, проявляється як командний дух, так і 

характеристики  лідера окремих індивідуумів. Інтерактивні технології мають 

переваги: формують навички толерантного спілкування, вміння аргументувати 

свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми;  у роботі задіяні 

всі студенти; студенти навчаються працювати у команді; створюється 

«ситуація успіху»;  кожен студент має можливість висловити свою думку. 

Таким чином, створюються умови для індивідуального самовираження  в 

середині групи, вміння працювати в команді, розвивається дух суперництва, 

який сприяє  мотивації студентів до розширення знань, для покращення 

комунікації та словесного закріплення своїх позицій. Інтерактивна взаємодія 

характеризується високим показником інтенсивності спілкування учасників, їх 
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прямою комунікацією, зміною використаних прийомів та форм спілкування, що 

допомагає урізноманітнити сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її 

засвоєння.  Використовую  на заняттях: комп’ютерні технології; проектні 

технології; коло знань; мікрофон; мозковий штурм; ажурна пилка; навчаючи 

вчуся; дебати; дискусія; займи позицію; зміни позицію; ігрове навчання; рольові 

ігри. Специфіка історії, як навчальної дисципліни, полягає не стільки у матеріалі, 

з яким працює студент, а скільки в тих розумових операціях і способах 

діяльності, яких він навчається, працюючи з ним. Важливість вивчення історії на 

сучасному етапі полягає не стільки у знаннях, закладених  викладачем, скільки у 

засобах самостійного отримання  студентом історичних знань. 

Сутнісною характеристикою творчих здібностей є особистісна готовність 

до прийняття самостійних рішень, до самостійної пошукової діяльності. 

Інтерактивна навчальна діяльність передбачає організацію і розвиток 

діалогового спілкування педагога та студентів. У ході діалогового навчання 

принципово змінюється позиція викладача. Студенти непросто слухають 

розповідь викладача, а постійно співпрацюють у діалозі, висловлюючи свої 

думки, обговорюючи те, що закріплено науковими знаннями. 

При використанні інтерактивних форм навчання студент сам відкриває 

шлях до пізнання, засвоєння знань. Студент стає головною діючою фігурою. 

Викладач стає за цих умов активним помічником, його головна функція-

організація й стимулювання освітнього процесу. Засвоєння історичних реалій 

шляхом занурення у світ минулого – ось що дають інтерактивні  форми навчання. 

Інтерактивне навчання містить в собі чітко спланований очікуваний результат 

навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють діяльність 

студентів, різноманітні умови і процедури, за допомогою яких можна досягти 

запланованих результатів. Під час інтерактивного навчання студенти навчаються 

бути демократичними, відкрито спілкуватися з іншими людьми, критично 

мислити, самостійно приймати рішення. 
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Цифрова трансформація – неминучий процес, що відбувається в усьому 

світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя нові 

можливості. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з 

основною діяльністю. Чинниками трансформацій сучасної освітньої взаємодії є 

процеси глобалізації, діджиталізації й конвергенції.  

Сутнісними характеристиками цифрових технологій є: мобільність, 

доступність та безкоштовність, зберігання та використання інформації 
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незалежно від місця знаходження, відсутність необхідності оновлення та 

встановлення програмного забезпечення. Одним з викликів діджиталізованого 

суспільства є готовність педагога до цифрової трансформації процесу навчання, 

проектування індивідуальної освітньої траекторії та організації сучасного 

процесу педагогіки партнерства між учнями та вчителем, педагогами та 

батьками. Вирішення зазначеного можливе лише при впровадженні в систему 

освіти перспективних передових технологій, таких як цифрові, зокрема, для 

організації сучасної освітньої взаємодії. Цифрова трансформація стає головним 

трендом сучасності та радикальним чином перетворює сутнісні характеристики 

процесів усіх сфер суспільного життя. Сьогодні вже неможливо закладу освіти 

залишатися осторонь цифрової трансформації. Цифрові технології стали 

невід’ємною частиною нашого повсякденного буття. 

Постійні динамічні зміни, які відбуваються в технологіях, безумовно 

впливають на зміст і особливості освітнього середовища, зокрема способи 

комунікації в ньому, а відтак, на можливості партнерської взаємодії. Важливим у 

такому навчанні стає взаємна допомога студентів, їхнє співробітництво, обмін 

знаннями, уміннями і досвідом діяльності зі створення презентацій. Роль 

викладача зводиться до ролі помічника. Саме у такій атмосфері співробітництва, 

взаємного навчання, взаємодопомоги і мимовільної конкуренції відбувається 

розвиток здібностей студентів до роботи з цифровими засобами навчання. 

Для належного рівня відповідної мотивації до опанування цифровою 

компетентністю характерним є усвідомлене розуміння необхідності розвивати 

здатності, пов’язані з цифровою компетентністю викладача закладу вищої 

освіти, прагнення досконалого володіння цифровими засобами навчання, 

стійкий інтерес до засобів мультимедіа та інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) виражена потреба їх застосування у навчальному процесі, 

активна співпраця з викладачами з оволодіння ІКТ.  

Таким чином, виділено низку здатностей, які входять до структури 

цифрової компетентності та якими повинні опанувати майбутні педагоги 
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закладів вищої освіти у процесі фахової підготовки: здатність використовувати, 

адаптувати та застосовувати у навчальному процесі наявні ІКТ та системи; 

здатність презентувати навчальний матеріал; здатність до співпраці та 

комунікації з колегами, студентами за допомогою соціальних мереж, 

електронної пошти, сторінки викладача на сайті коледжу, в платформі Moodle; 

здатність розробляти власні тестові завдання та застосовувати їх у процесі 

навчання; здатність встановлювати зв’язок між цілями навчання та методами 

навчання.  
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Вдосконалення процесу підготовки майбутніх молодших фахівців, які 

здобувають освіту в медичних коледжах завжди були актуальними, а якісна 

освіта вимагала постійних інновацій, які б дозволили сучасному медичному 

фахівцю вміти визначати свій особистісний розвиток та професійний потенціал. 

Щодня ми шукаємо відповідь на запитання, що ми маємо зробити, щоб 

підготувати студентів до невідомого майбутнього, і як дії сьогодення вплинуть 

на це майбутнє. 

На сьогодні сучасний коледж покликаний здійснювати підготовку 

висококваліфікованих фахівців нового покоління, всебічно розвивати їхні 

професійні компетентності під час навчання й, безумовно, підвищувати 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці та створювати умови для 

подальшої освіти.  

У процесі планування педагогічної роботи необхідно завжди пам’ятати про 

те, що між педагогом і студентом має встановитися зв’язок, який забезпечує 

творчу активну діяльність групи. Використання впливу відносин викладача і 

студента призводить до формування у студента позитивного ставлення до 

процесу здобуття знань. 

Викладач так будує свою роботу, щоб працездатність групи була 

максимальною, бо тільки активна пізнавальна діяльність може забезпечити 

тверді і міцні знання. 

Передача знань студентам і розвиток професійно-особистісних якостей 

мають проводитися різними педагогічними інструментами, відповідно 

педагогічними технологіями і творчими прийомами. Працюючи з студентами 

необхідно використовувати різні методи та форми роботи.  

Щоб успішно формувати у майбутніх фахівців професійну компетентність, 

високу відповідальність, творчий потенціал, якість засвоєння знань, вмінь та 

навичок, необхідних для майбутньої професії слід постійно удосконалювати 

освітній процес, шукати і впроваджувати щляхи вдосконалення навчальних 
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програм, розробляти нові посібники та підручники, методичні поради, 

використовувати інноваційні технології викладання, проблемне навчання.  

Вивчення медичних дисциплін вимагає від студентів досить складної 

аналітичної діяльності мислення, потрібної для застосування багатьох 

абстрактних понять. 

  Процес пізнання – складний та досить суперечливий і результати 

досягаються лише тоді, коли заняття відбуваються в легкій, приємній та 

ненав’язливій формі, на цікавих та дотепних прикладах, в ігровій формі.  

З метою формування професійних компетенцій для впровадження 

активних методів навчання провідну роль виконує педагог.  

Заняття можна поділити на стандартні і нестандартні. Перші вже вижили 

себе та відійшли в минуле, а майбутнє за нестандартними. 

Сьогодні нестандартне заняття – імпровізоване навчальне заняття, що не 

має традиційної структури, і викладач не дотримується традиційних методів 

навчання. 

Метод пізнавальних ігор, який сприяє створенню піднесеної атмосфери, 

засвоєнню матеріалу за допомогою його відтворення може бути допоміжною 

формою навчання. Пізнавальні ігри моделюють життєві ситуації. 

Пізнавальна гра – метод навчання, що допомагає самостійно орієнтуватися 

у мотивах вчинків, обирати та втілювати зовнішні прояви її внутрішнього світу, 

прогнозувати педагогічний вплив. 

Наступним методом є диспут – публічна суперечка на наукову чи 

суспільно важливу тему та навчальна дискусія – суперечка, де обговорення 

певного питання ґрунтується на обміні думками між студентами. Це вчить їх 

мислити самостійно та сприяє розвитку аналітичних навичок, розвивають 

здатність до аргументації. 

Створення на заняттях проблемної ситуації теж допомагає розвивати 

критичне мислення у студентів. Суть її полягає в тому, що перед студентами 
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ставиться певне завдання, яке вони мають вирішити самі або за допомогою 

викладача. 

Під проблемними ми розуміємо такі питанні і завдання, відповідь на які не 

містяться в готовому вигляді в здобутих знаннях, які вимагають не простого 

відтворення раніше отриманої інформації, а підходити до них творчо, шукати 

нові знання, прийоми. 

Крім цього, сьогодні навчання неможливе без використання віртуальних 

соціальних мереж та мобільних інтернет-технологій. 

Інновації не виникають спонтанно, а являються результатом системних 

наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіту. 

Найважливішою особливістю підготовки фахових молодших спеціалістів 

є незаперечна орієнтація на практичну діяльність. Саме компетентнісний підхід 

до навчання прийшов на зміну критеріям вмінь та навичок, що без сумніву має 

підняти якість освіти на вищий рівень, впроваджуючи перспективні новітні 

технології в структуру навчально-методичного процесу. 

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед викладачем задачу 

підготовки випускників, здатних: орієнтуватися в життєвих ситуаціях, 

самостійно набуваючи необхідні знання, застосовуючи їх на практиці для 

вирішення виникаючих проблем; самостійно критично мислити, бачити 

проблеми і шукати шляхи їх раціонального вирішення, використовуючи сучасні 

технології, творчо мислити; працювати з інформацією, аналізувати, 

встановлювати статистичні та логічні закономірності; бути комунікабельними, 

контактними в різних соціальних групах, уміти працювати в різних 

обставинах,запобігаючи конфліктних ситуацій; самостійно працювати над 

розвитком власних знань, моралі, культурного рівня; 

Розвиток у студента здатності до активної діяльності і творчої професійної 

праці є в даний час необхідною умовою професіоналізму. 

Умовою для ефективного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій являються: провідна роль теоретичних знань; єдність освітньої, 
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виховної і розвивальної функції навчання; стимулювання і мотивація 

позитивного ставлення до навчання; проблемність (викладач повинен 

створювати проблемні ситуації і тим самим стимулювати творчу і пошукову 

діяльності); поєднання колективної навчальної роботи з індивідуальним 

підходом до студента; орієнтованість навчання на активність особистості. 

Впроваджені у коледжі нові інформаційні технології практичного 

навчання відтепер тісно переплітатимуться з традиційними технологіями, 

доповнюючи одна одну.  

Минає час, змінюються освітні технології, постійно з’являються нові 

виклики, проте з нами залишаються пріоритети, вироблені десятиліттями – 

толерантність у ставленні до студентів, колегіальність у всіх формах 

педагогічної праці та націленість тільки на успіх. 

Використання 3D-технологій в освітньому процесі дозволяє суттєво 

підвищити його ефективність, завдяки наближенню віртуального комп’ютерного 

середовища до реального тривимірного світу. 

3D-технології в медичній освіті дозволяють урізноманітнити практичні 

заняття та лекції, зробити освітній процес ефективним і візуально об’ємним, дає 

можливість наочно пояснювати студентам матеріал, дозволяє мобільно 

переходити від цілої структури до окремих її елементів, від складного до 

простого і навпаки. 

Використання 3D-технологій сприяє систематизації знань, озброює 

викладача високоякісними навчальними матеріалами, заощаджує час на 

пояснення складних понять, візуалізує «складні» теми, сприяє кращому 

розумінню та засвоєнню навчального матеріалу, вносить інновацію, підвищує 

мотивацію до навчання, сприяє засвоєнню більшого обсягу інформації, що 

позитивно позначається на результатах тестів та іспитів. 

Проводячи заняття з використанням 3D-технологій, ми робимо процес 

навчання надзвичайно захопливим, що покращує засвоєння матеріалу та 

допомагає студентам постійно відпрацьовувати ключові навички.   
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Перевірка і оцінювання знань і умінь студентів – активний процес, що є 

важливою складовою процесу навчання, оскільки результатом контролю є 

показник співвідношення між поставленою метою навчання і досягнутими 

результатами. 

Впровадження тестових методів контролю у навчальний процес сприяє 

процесам реформування фахової передвищої медичної освіти, її демократизації. 

Основна мета навчального процесу – передача знань і умінь від викладача до 

студента, а засобами досягнення цієї мети є, по-перше, регулярна робота 

студента протягом всього семестру і, по-друге, систематичний контроль 

отриманих ним знань.  

Сучасне педагогічне тестування – стандартизований та об’єктивний метод 

контролю й оцінювання знань, умінь, навичок студента, який визначає рівень 

підготовки та їх відповідність освітнім стандартам у конкретній галузі знання. 

З вище сказаного, ми робимо висновок, що заняття є основною формою 

навчально-виховної роботи, яка базується на власній організаційній методиці 

викладача. Його правильна побудова має навчальне і виховне значення, сприяє 

засвоєнню знань та формуванню організованості студентів, в результаті чого 

підвищується якісна професійна медична освіта.  
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ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ – GOOGLE CLASSROOM 

Людмила Павлівна Суховірська  

к.пед.н., завідувачка кафедри фундаментальних дисциплін 

Донецького національного медичного університету 

м. Кропивницький 

 

Загальновідомо, що інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) можуть 

зробити процес навчання більш цікавим, динамічним і сучасним, таким, що 

відповідає реаліям сьогодення. Впровадження ІКТ в освітній процес є 

інтеграцією звичайних засобів навчання і сучасних онлайн сервісів, пошукових 

систем, тестових платформ для здобуття поставлених цілей – якісні знання, 

формування ключових компетентностей особистості: інформаційно-цифрової 

компетентності; уміння навчатися впродовж життя. 

Мета. Висвітлити досвід застосування дистанційної форми навчання 

Google Клас, для підвищення якості підготовки висококваліфікованих медичних 

фахівців у Донецькому національному медичному університеті. 

Однією з головних переваг застосування ІКТ у навчанні є розширення 

рамок освітнього простору. Завдяки ресурсам Інтернету з’являється можливість 

диференціації навчальних завдань за рівнем складності, повторного 

опрацювання вдома навчального матеріалу заняття, розміщеного на сайті 

«Ресурсний центр фундаментальних дисциплін ДНМУ» (https://rcf-ptu.in.ua) чи в 

Google Classroom викладача з отриманням індивідуальної консультації. 

(https://classroom.google.com/u/2/c/NDQzMTQ1MTI0Mjc1)  

https://classroom.google.com/u/2/c/NDQzMTQ1MTI0Mjc1
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Ефективна організація проектної діяльності студентів ефективна за умови 

використання ІКТ. Представлення (захист) результатів проектів з використанням 

ІКТ є зручним, видовищним, наочним, економить час і заохочує студентів до 

подальшої участі в навчальних проектах. 

Більш того, сучасні Інтернет-ресурси дають змогу модернізувати 

проведення деяких етапів заняття в режимі реального часу. Для проходження 

тестів на занятті студенти можуть використовувати смартфони з мобільним 

Інтернетом. Програма «Тести» автоматично представить результати тестування 

за допомогою інфографіки (з аналізом помилок кожного студента), які можна 

відразу продемонструвати на занятті за допомогою мультимедійного проектора. 

З іншого боку, надмірне захоплення ІКТ, перенасичення заняття 

комп’ютерними гаджетами, може затулити навчальні цілі і задачі заняття, і вони 

залишаться нереалізованими. 

Продовження запобіжних заходів розповсюдження COVID-19 на території 

України вимагають заклади вищої освіти перебувати на дистанційному навчанні.  

Дистанційне навчання може бути реалізовано через дистанційну форму як 

окрему форму здобуття освіти або технології дистанційного навчання для 

забезпечення навчання за різними формами, їх поєднання. 

Для забезпечення якісного проведення заняття з дисципліни «Медична та 

біологічна фізика» в Донецькому національному медичному університеті 

створенні усі необхідні умови. 

Для кожної навчальної групи розробляється Google Classroom в який 

завантажується уся необхідна навчальна інформація: підручники, методичні 

вказівки для студентів, презентаційний та відео матеріал. 

Кожний викладач формулює задачі заняття, підбирає відповідні методи і 

форми організації навчального процесу для їх вирішення, планує діяльність 

студентів, розробляє завдання для закріплення і перевірки знань. 

До кожного заняття створюється презентація викладача, в якій 

об’єднуються всі елементи і етапи заняття в логічній послідовності, 
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використовуючи за необхідності гіперпосилання на інші ресурси чи засоби 

навчання. Така презентація є організаційно-інформаційною основою освітнього 

середовища заняття. 

Нові інформаційні технології відкривають студентам практично 

необмежений доступ до всіх наявних джерел інформації, підвищують 

ефективність самостійної та самоосвітньої роботи, дають нові можливості для 

творчості, сприяють формуванню ключових компетентностей. 

 

УДК 378.018.43:004:174 

 

ДІДЖИТАЛ-ЕТИКЕТ ПОЗААУДИТОРНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Олена Олександрівна Уварова 

к.і.н., доцент кафедри суспільних наук 

Одеський національний медичний університет 

м. Одеса 

Діджитал-етикет – порівняно новий напрям в етикеті, дотримання якого 

стало вельми актуальним в умовах пандемії і переведення навчання у 

дистанційний формат. Спілкування «викладач-студент» було перенесено у 

віртуальний простір за допомогою написання імейлів, використання соціальних 

мереж, проведення онлайн занять. Діджитал-етикет – правила поведінки в 

онлайні, норми цифрової комунікації, мета яких: зробити спілкування приємним 

і зрозумілим.  

Закладам освіти і учасникам навчального процесу необхідно звернути 

увагу на дотримання правил проведення дистанційного навчання, у тому числі 

під час позааудиторного спілкування, яке розуміється як надання консультацій, 

вирішення організаційних моментів та змін, робота над індивідуальними 

науковими проектами, обмін навчальними матеріалами, пояснення домашнього 

завдання, підготовка доповідей, перевірка письмових робіт тощо.  
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Закони дистанції в Інтернеті й закони дистанції в живому спілкуванні – 

пов’язані й мають певну схожість: спілкування у месенджерах має зберігати 

ознаки ділового; повідомлення, листування, дзвінки мають відбуватися у робочі 

години; необхідно дотримуватися правил орфографії та пунктуації і не 

зловживати смайликами; необхідно коректно ідентифікувати себе на фото у 

чатах. Контактування у період, вільний від занять, має проходити з повагою до 

особистого часу один одного, з розумінням, що провадиться робоче спілкування, 

незважаючи на перебування у домашній обстановці. 

Учасники навчального процесу мають домовитися про час спілкування і 

зручний спосіб – месенджери, дзвінки, імейл-листи тощо. Необхідно розуміти, 

що соцмережа – умовно відкрита площа і на спілкування на приватних сторінках 

необхідно отримати дозвіл. 

Найкоротша цифрова дистанція – дзвінок на особистий номер. Необхідно 

розуміти, що телефонувати бажано тільки в тому разі, якщо не отримано 

відповіді в інших каналах, а спілкування полегшать чіткі теми листів, текст 

одним повідомленням, відсутність довгих голосових повідомлень.  Віддалена 

робота не повинна руйнувати межі між робочими годинами і відпочинком. 

Досвід дистанційного навчання показав важливість дотримання етикету 

комунікації. Для якісного проведення освітнього процесу, успішного викладання 

і сприймання інформації важливою є розробка закладами освіти етичного 

кодексу з урахуванням сучасних тенденцій інформатизації та цифрової культури. 

  

 

 


