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званих ((прес-конференц1й>>. |1|сля ранково| роботи з пац1-

снтами сцденти пи1пугь протоколи та допов{даготь про ре-
зультати обсте:кення та план л1кування, общунтовугони |х.

-{к вар1ант проведення неформально| ((прес-конференш1|>

пропонусмо у{асникам задавати запитання допов|дану. 3
мето!о залу{ення до зан'!ть б|льтшо| к|лькост| уласник1в зм1-

нюемо та псрерозпод|лясмо рол1 м|ж ними. {кщо викладач

упевнений в |снуюному |нтерес! сцлент!в до дискус{|, в|н
може використати метод ((вик-т1икати нов0го речника)), хто
хоне под!литись свосю думкото щодо правильност! прий-
нятих р1тшень (л!агнозу об'сму обстеження, тактики, !х
общунцван|1я, тощо), п|сля чого висцпаточий може ви-
кликати насцпного ((речника>. 1аким чином' ми залучасмо
до унаст1 в диоцс!| максимальну к1льк|сть сцдент!в' 3апи-
тання) як| залитпа}оться к|нц| кох<ного заняття' пропону€мо

сформултовати в письмов|й форм|, прочитати !х та дати на
них в!дпов|дь 1нтпим сцдентам. Бикористовусмо обгово-

рення цих в|дпов|дей.
Бисновок. 1ндив{дуальний п|дх1д до орган|зац|т на-

вчального процесу !з використанням вказаних методик

розвивас у сцлегтт1в так| якост| як 1н!ц1ативн|сть, творний
п1дх1д до розв'язання проблем' готовн1сть до д!| в р1зних
умовах' та вм{ння гнучко реагувати на них, що е необх1д-
ним для майбутн1х л1кар|в.
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сучАсн{ мвтодолог1чн! п!дходи пРи виклАдАнн| дисципл1ни
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! дан!й публ|каш|| представлений досв!д роботи викладач{в кафедри г|столог1|, цитолог|| та ембр1олог|| використання
в навчальному процес1 сунасних техн1чних |нновац|й та !нформац|йно_комун!кац1йних технолог1й, а саме: мультимед]йних
лекп1й-презентат]|й, в|деосистем (св|тловий м1кроскоп-в|деокамера-телев|зор), а також 1нтерактивно| дошки. Бикористання
досягнень техн|чного прощесу в1дкривас принципово нов| можливост1 профес1йно[ осв1ти, всеб|нно| реал!зап1| творчих, по-
1цукових, 1ндив1дуальних | комун|кац1йних форм навчанн'{. €прияс п1двищенню ефективноот] та моб|льност| навчання' а такох{
в|дпов|дност| вимогам су{асного соц|ально-економ|чного св1ц. 3аняття з використанням 1нновац|йних техн|чних засоб|в про_
ходять ц1кав|ц.те, без обмежень {нтерактивного сп|лкування вик.}1адача 1 сцлента, що сприяе кращому розум1ннто 1 засвосннго
тематики предмета. Але, в сво}о черц, використання сучасних |нтерактивних метод1в навчання вимагас в|дпов1дно[ п|дготовки
| навичок управл|ння техн|чними засобами викладача, а також матер|альних засоб|в' з мето[о |х придбання.

1}ле ехрег1епсе о[ |}:е {еас1тегз о[ с}те }ераг1тпеп1о[ Ё|з1о1о9у су1о1оду ап6 егп6цо1о9у тт}:1с}: }та6 шзе0 1п *:е в|ш6у ргосезз 11те

гпо0егп {ес1тп|са1 :ппоуа||опв ап6 {п[оггпа|1уе-согпгпцп|са1]уе 1ес}тпо1о9|ез, зшс}: аз: гпш111тпе61а 1есшгез-ргевеп|а1|опз, у]6еовуз1етпв
(1|д}:{ гп1оговсоре-т|6еосагпега-?!), |псегас{|уе Боаг6 1з в}то:мп ]п с1т|з рш61!з1те6 тмог[. 11те шзаде о[ с}:е ас[т|еуегпеп{з о[ :1те

1ес}:по1о9|са1 рго9гевв оре115 с}:е рг1пс|р1е пе:н розз1Б111т1ев о[ т}:е рго[езв|опа1 е6цса{1оп, {1те оуега11 1гпр1егпеп{а1|опз о[ г1те сгеа[|те,
зеагс1т!п9, !п6|у16ца1 ап6 со:пгпшп|са{|уе [ог:пз о[ в|ш6у. 1{ ргогпо(ез [ог с!е 5{шау {о Бе гпоге е11есс!уе ап6 гпоБ|1е. 1{ со:тезроп6з {о
1}те гечш|гетпеп{5 о{ с[:е тпо6етт зос1а1-есопогп|с тмог16. 1}те с1авзез оп тм}:1с}: с}:е 1ппоуа{]уе сес}тп1са1 соо1в аге шве6 шп(егдо гпоге
|п!егез{1пд,:м1с}:оцт 11тп|с о[ с}:е |п|егас1!уе согпгпцп1са{1оп |п Бе1тмееп с1те сеас}тег ап6 з|ц6епс. 1}т1з {ауоцгв |о |ье Бе{{егшп6егвтап6|п3
ап6 6!3еь1|оп о[[пош1е6де сошезроп6|п91у !о |ье 1}:егпез о1 с1те зш6.]есс. 3ц| 1п {цтт, {}:е ш5а8е о{ с}те гпо6е:т |п|етаст]уе гпо6ез о{всш6у
гечш|гев |1те ге1еуап| !га1п|п9 ап6 }таБ1сз о|трог& [гогп {}:е сеас}тег ап0 с}те шопеу со Бву с}те !ес!тп|са1 {оо1з соо.

Бсцп' Бдооконалення сучаоних 1нформац|йно- цес б1льтш наочним { проблемно-ор{ентованим, а й сприя-
комун1кац1йних технолог|й навчання у закладах вищо| тиме зв'язку м1ж окремими дисципл!нами та галузями'
осв|ти с одним |з пр1оритетних тшлях1в модерн1зац1| сис- Фоновна частина. Фсоблив1ст}о дисципл!ни г|столог!|,
теми вищо| осв|ти. Бах<ливим завданням буль-якого ви- цитолог{| та ембр|олог{] е гармон1йне посднання р{зних
щого навчального закладу с п|дготовка 1 переп1дготовка облаотей знань медицини. !е перелбачас велику к{льк{сть
професорсько-викладацького складу 1 нав!ть, п1дготовка практичних занять' засвоення об'емного та дуже складно-
викладан1в ново| формаш1|, як! в1льно волод!тимуть нови- го матер!алу а також вивчення г1столог|чно| номенклац-
ми технолог|ями, ефективно ] доц1льно поедну}очи сиоте- ри. Бикористання сучасних, !нновац!йних метод!в та на_
му традиц|йного навчання з |нновац|йними. Бикористання очних матер|ал|в дозволя}оть офективн1гпе ог|рацьовувати
1нформаш|йно-комун|кац!йних технолог1й в осв1т| надае сцдентам матер1ал' полег1пу1оть працго викладача при
мо>клив|сть осв1тянам не ли1пе зробити навчальг{ий про- поясненн1 1 конщол1 знань, але одночасно й зб1льгпутоть

21з



вимоги викладача до себе як фах!вшя, внасл!док чого прак_
тичне заняття стас досить ц1кавим | насиченим. Бажли_
вими завданнями викладач!в нагшо| кафедри е створення
умов для активно| унаст| сцлент|в у навчальному прошес!,
зб1льтпення об'сму самост!йно| роботи сцлент1в. А вико_
ристання комп'готерних технолог1й, насамперед, спрямо_
ване на п!двищення якост! самост!йного навчання.

8 ажливим скл адовим у сп!тшн ого з асв о сн}{'! сцдентами
предмец е лекц1я, яка мае бути сунасною, !нформативною,
проблемного. |опц, удооконалення навчального пр0цесу
сучасними комп'готерними технолог|ями' зокрема п,гуль_
тимед|йними лекц!ями-презентац1ями, дозволяс значно
п!двищити !нформативн!сть, !лтостративн!сть |, в!дпов!д_
но, як1сть оприйняття навчального матер1ащ сцдентами.
Ёлектронна мультимед!йна презентац]я _ най6]ль1п зруч_
ний зас|б донести !нформаш!го до слухан!в р!зно| аудито_
р1|. Фсновна перевага _ мо)к.]тив|сть демонстраш1[ тексц'
щаф!ки (фотограф!й, малгонк1в, схем), ан1маш!| та в|део в
буль-якошу посднанн! без необх!дност| перемикангш м1ж
р1зними додатками _ програмого для перепшщ зобрахсень,
в1део- та аул!о_профавачем' а також с можливим упорядч_
вання лекц!йного матер!ащ. [1!д нас демонстрац|й лекц|й-
ного матер1ащ 1з застосуванням мультимед1йних установок
с можливим додати у св!т лекц{| не т!льки живий звук, але
! як!сщ динам1нну картинч. 3астигл! плакати з великими
ск.]1адними схемами з легк|стго перетворгоготься на ряд
структр, як! в1дкриваються в лог!чн|й посл!довност1, що
полегштуе сприйняття сцдентами. } }щльтимед|йних пре-
зентацйх активно в ико ри стову сться с лайди кольо р ов их зо_
бражень макро- ! м!кропрепарат!в, шо !лгосщують сунасн!
мож',тивоот| морфолог!чно] д!агностики' а також схеми, д!а_
щами' та в1деоф1льми' як! наглядно поясн}оготь г1стоф|з!о-
лог!чн{ механ|зми багатьох струкцр ! прошес!в.

|1ри вивненн! тако| дисципл1ни як г1столог|я, цитоло_
г|я та ембр1олог!я надзвичайно вая<ливим з'}литшаеться ви-
вчення розвитц { булови окремих тканин ! орган|в на м1-
кроскоп!ннош{у та субм!кроскоп|чноплу р!вн!. 1ому немож-
ливо об!йтися без використання г!столог1чних препарат!в,
як! не перестають бути акцытьними та в1д!щають суттсву
роль дл'{ розум!ння та вивченн'т м!кроскоп!нно| булови кл|-
тин' тканин ! орган1в. } зв'язц з цим, навча_гтьн! щлитор1|
каф едри обладнан1 в 1де о системами (св!тло о пт ичний м! кро_
скоп _ в!деокамера _ телев!зор) лля !|ереп1ящ на практич_
н]й частин| загиття г1столог!чних препарат1в, як на екран!
телев!зора, так ! за допомогою св]тлових м{кроскоп{в, пра_
ц}оючи |ндив!щально. }{а в|дм!щ в!д !ндив!дуального ви_
вчення г]столог|чних препарат|в за допомогого св1тлових
м!кроскоп|в, отримання зображення на великопщ екран! до-
3воляс виш]адачев! ! сцлентов! сп!льно обговорговати його
детал1. €цлент мас мо)к.г1ив]сть ознайомитися з препара-
том при р!зних зб!льтпеннях ! скласти найб!льгш детальне !

правильне уявлення про ц, ни |ншц струкцру спочатку за
допомого}о викладача, а пот!м пРа|]}огочи з м|кроскопом са_
мост1йно. [[ри такопц п!дход! зан'!ття проходять активн!тше
| ц|кав!тпе, ефективн!сть !х п!двишусться та с||рияс |нтер_
активн!й праш| вик^т1адача та сцдента без обме:кень. Але,
навчаючись на натп!й кафедр1, отдент повинен оволод!ти
ще й навичками роботи з м!кроскопом ! вм]нням ((читати))
г1 столог!чн| пр епарати, щ о до сяга€ться рец)ш рно}о практи-
кою самост!йно] роботи.

!{а сьогодн! значна увага прид|лясться методам !н-
терактивного навчання 1з застосуванням комп'готерних
програм' засобами реал!заш!| яких слуце, встановлена на

натп!й кафедр!, !нтерактивна до1шка' !нтерактивна до1пка
дозволяс об'сднати три р|зн| 1нструменти: екран для в1-
лображення {нформац{|, звичайну маркеРн} лотшц та !н_
терактивний мон!тор. йожливост| !нтерактивно| дотпки
вк.}т}оча}оть використання екранних стор1нок ! сптуг про_
крутки, збереження рукописних прим!ток у файл' |нтер_
активна дотпка дозволяс працьовати з рукописним текстом
! введеними за допомогою маркера зобра:кеннями та зм1-
нювати 1'х положення, розм!р, виб!рково видаляти об'екти,
викощвати операш!)'з буфером обм!ну. []е дозволяс дов!ль_
но доповн}овати виведене зображення ручними зам|тками,
коментарями, прим1тками або <окресленнями> буль_яких
важливих фрагмент!в тексц ни граф!ки' що приверта}оть
увац.йо>клив!сть перем1щення автоф|цр, малгонк]в ! на_
пис!в в !нтше м!сце екрана дозволяе створ}овати завдання
на впорядцвання об'скт!в, класиф!кац!то та встановлен-
ня в1дпов1дност|. |[ри робот! з !нтерактивно}о до1пко}о €
можливим використовувати ряд додаткових !нструмент!в:
екранну щщ, що дозволяс зб!льтпити а6о вид|лити фра._
мент зобрюкення на екран! (наприклад' при обговоренн1
результат|в г1столог1чного досл!дження); кнепрозору за_
в!сц>, за допомогоъо яко1 можна закрити частищ зобра-
)кення' а також таймер' екранний транспортир, л|н!йщ та
!нструменти розп!знавання рукописного тексц. Бикликас
!нтерес викориотання з !нтерактивного до1пко}о р!зних на-
вч[[льних програм' тренокер|в, 1нтерактивних моделей.
3астосування !нтерактивно1 доп.тки дозволяе не т!льки
працговати з шифровими осв!тн!ми ресурсами в режим!
демонстрац1[ або 1ндив!щально1 роботи сцдент|в, але й
орган!зовувати робоц з такими ресурсами б|ля дотпки, цо
роз1пир}ос можливост! сп|впраш! сцлент1в м|ж собою ! з
вик.]1адачем при проведенн| заняття.

Бикладан1, як1 використовують 1нтерактивщ до1пку
на заняттях ! волод!готь методикого !1 застосування, в!дзна-
ча}оть' що сцденти, як1 ран1ш:е не проявляли особливого
!нтересу до навчання, нин! з !нтересом прац}оють' Ёизь_
ка усп!тшн|сть часто пояснтосться неувахсн!отго, причина
яко| _ в незац1кавленост1 сцлент1в тРа'[иц!йним веден_
ням заняття. Бикористовуючи !нтерактивн} !отшку можна
приверщти увац сцлент!в' б!льгп в!льно проводити його,
не витрача}очи час на на]1агод)кення комп'ютера, п1лтри_
мувати сп!лцвання {з сцлентами.

€унасн! методи навчання потребуготь в|дпов!дних
засоб|в !х реал1заг{1|, саме тому обов'язковою ск.г1адово}о
навчального середоБ]4ща е сунасн! 1нтерактивн| засоби
навчання. Фднак, педагог!чно доц!льним, с застосуван-
ня сучасних засоб!в навчання т|льки тод1, коли вик.]1адач
знас техн]чн{ особливост! засобу навчання тамаенавички
управл!ння цим засобом. 3а умови впровад)кення !нтер_
активних до11]ок у навчштьний процес необх|дно знати
техн|чн! можливост| комп'ютера, добре ор1снцв атися в
комп'готерних програмах та програмному забезпеченн!
1нтерактивних до1пок, волод!ти методико}о застосування
|х у навнальному прошес|' 1-{е, безумовно' потребус попе-
редньо| п1дготовки викладач!в.

{к показус досв|д' хоротпий 1 нав!ть в1дм1нний резуль_
тат досягастьоя при комплексному використанн! вс!х вище
перерахованих вид!в наочност| ! метод|в навчання. ]-1!д час
практичних занять викладач| максимально використову-
ють знання, можливост!' !нтереси самих сцлент!в з метою
п!двищення результативност! процесу навчання.

Бисновки. Бикористання на кафедр| сучасних техн!ч_
них засоб!в, комплексне використання р!зних електрон_
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них засоб!в навчання в посднанн! з новими технолог|ями
заовосння предмец покра1цус за рацнок в1зуал|зац1] за_

пропонованого матер!ату сприйняття фундамента.]1ьних
знань, модерн!зус кульцру !ндив1дуально| п1знавально]
д!яльност1, розвивас творний потенц!ал, розкривае мо)к-
ливост! ! спощкас до активно| самост!йно| праш! з подаль-
тшим вт!ленням отриманих знань у майбутнто кл1н!нщ
практиц. Але, в сучасному |нформаш!йному сусп!льств1
головною д{ючою особого при проведен; аудиторних за_

нять зали11]а€ться вик.]1адач' який волод!с сунасними ак_

тивними методиками' максимапьно використовус знання'
можливост|, !нтереси самих сцлент!в з метою п{дви_

щення результативност! процесу навчання, а вс! засоби
1нформаш1йно_комун1кац!йних технолог!й с т!льки допо_
могою в його д]яльност!.

.[[!тература
1. 1нформац|йне забезпечення навчально_виховного

процесу: !нновац|йн! засоби ! технолог!| / п!д релакш|сго
в.}о' Бикова. _ (и|в: Ат1ка, 2005. _252 с.

2. Анновационнь|е технологии в преподавании мор-
фологинеских дисциплин. Бьтпуск 1. _ }фа: Р1зд-во гБоу
впо Бгму йинздравсоцразвития России,2012. _ 167 с.

3. [еор|я та методика навчання фундаментапьних дис-
ципл|н у виш1й тпкол1: зб1рник наукових праць' _ (ривий
Р!г: Бидавничий в!дд!л Ё\4етА}, 2004. _ 465 с.

4. йедична осв|та у св|т| та на 9кра|н| / }о.в. |1оля-
ченко, Б.[. [|ередер{й, Ф.[1. 8олосовець [та !нтп1] / 1{: 1{ни_

га плгос, 2005. - з30 с. (или 383 с'
5. [1ерспетстивн1 осв1тн!технолог1|: Ёщково_методичний

пос!бник / 3а ред. ]. €. €азоненко' (: [опак, 2000' * 560 с.

гвндвРн1 осоБливост! у нАвчАнн! дш|тячих |нФв,кц|йних хвоРоБ
|нозвмних студвнт!в з Англомовно}о ФоРмого нАвчАння

у вищому нАвчАльному мвдичному зАклАд!

Бступ. 3 кожним роком у Буковинському державно-
му медичному ун1верситет! спостер1гасться тенденц!я
до зб1льтпення квоти |ноземних сцдент]в з англомовного

формою навчання [1], переважний в1дсоток з яких склада_
}оть чолов!ки. 8!дм!нн|сть у тралиш!йному вихованн! (за
гендерного ознакого) [2] !ноземц1в на батьк1вщин1, ймов1р-
но, впливас на усп|тшн1сть сцлент1в.

Фсновна частина: мето}о роботи було проанал:|зува_
ти усп!гпн!сть !ноземних сцлент!в з англомовного фор_
мо}о навчання з дисципл{ни к[1ед!атр!я та дитян{ |нфекш!|>
(мощль },,{э4 <!итян! !нфекш|йн! хвороби>) з урацванням
гендерно| ознаки.

!ля досягнення мети роботи сформовано дв| групи.
.(о пергпо| (1) групи ув|йгпли 23 сцлентки з англомовно}о

формого навчання. Аруц (11) групу сформували 46 !нозем_
них сцдент!в чолов!чо| стат!'

Фц1нъовали результати комп'тотерного тесцвання
(кт), самост!йного написання навчатьно| !стор|| хворо_
би, оволод!ння практичними н}вичками з в!дпов1дного
модул}о та загш1ьний 6ал за модуль. Фтриман! результати
анал|зували за допомого}о метод!в вар!аш|йно| статистики
з використанням статистично| програми 51а15ой 51а11з|1са

у5.0. 3 позиц!] кл|н1чно]' еп!дем|олог{| оц!нговали в!днос_
ний ризик (БР) та сп!вв|днотпення 1панс!в (сш) певно| по-
д!| з обчисленням лов1рних |нтервал!в (95 % д|).

Ана-гл!з усп1шност! складання модул}о 1&4 к!итяч! !н_

фекш1йн| хвороби> не виявив в!рог!дно вищих результат|в
у сцдент!в | групи, проте в!дм|чено н1тку тенденц!ю до
кращих показник!в п!д час (1. 1ак, серелн!й в1дсоток в!р-
них в|дпов|дей при комп'}отерному тесцванн1 у сцлен_
ток 1 групи становив 8з,|+2,2 ,А та 79,з+1,5 уо у друг!й
груп! (р>0,05).

€ередн1й 6ал за самост!йне написання |стор1| хворо_
би був досить низьким, практично не в!др|знявсяу групах

пор{вняння та становив 7,6!0,4 балу (максимум - \2,0 та
м1н1мум _ 4,0) та7,3!0,4 (максимум _ 15'0 та м!н!мум _
4,0 бали, р>0,05) у групах в!дпов1дно. |акий низький бал
поясн}осться, ймов|рно, тим, що даний модуль сцденти
проходять пер1пим на п'ятому курс! ! ще недосконало во_

лод|готь навиками написання навчально| 1стор1| хвороби.
3агальний бал за модуль ],гр4 у представниць ж!ночо| стат|

децо перевищував такий у 11 груп! та становив 744,3*3,3
проти |40,0+2,2 б^лу у сцАент|в 11 групи (р0,05). !
сцденток_д1вчат зрост'}ли 1панси отримання загально]
суми балл!в за модуль <<.{итян! !нфекш1йн! хвороби) вище
|49 балтв в!дносно чолов!к1в _ сп|вв1днотпенн! тпанс1в ста-
новить 1,5 (95 уо д| 0,8-2,8)'

Бисновки: } !ноземних сцлент|в з англомовно}о

формого навчання, як1 навчаготься у Буковинському дер-
жавному медичному ун!верситет! на 5 црс!, усп!тпн!сть
практично не запе)кить в1д гендерно[ принш1ех(ност! ос!б.
Фднак, у представниць хс!ночо: стат1 у |,5 рази виц| тпан_
си усп!т.шного складання модульного контрол}о модулю
}.[э4 к{итян! !нфекш1йн| хвороби>.

.[[!тература
1. Фсобливост{ навчання за кредитно-модульно}о сис_

темо}о англомовних сцдент!в у Буковиноькому дер)кавно_
му медичному ун!верситет1 / !.Р' }имоф!йчк, €.1. Анох|на,
Ф.Б. (узнсшова [та 1н.] | | йатер!али навчш1ьно_методично|
конференш!| [''Акцальн| питання п1дготовки медичних та
фармашевтичних фах!вш!в у контекст! свропейсько| осв|т_
ньо] |нтеграш!|''], (9ерн!вш!,2011). _ с. 167_169'

2. Безносько Ё.й. Фсобливост! генлерних в1дм!ннос_
тей у повед|нц| сцлент!в / н.м. Безносько // Б!сник пси-
холог!] ! соц!а-гтьно| педагог1ки: 3б!рник нщк. праць / {н_

стицт психолог|| 1 соц|ально] педагог!ки (и!вського ун!_
верситец |мен] Бориса [р1нненка' _ Бипуск 3. _ к., 2010.
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