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Рис. 4. Тривимірна модель аномально розташованої сухожилкової струни лівого шлуночка серця людини. 

Прозоро-синій колір – периферійний пухкий колагеново-еластичний шар; зелений колір – центральний 

колагеновий стрижень струни; червоний – кровоносні судини. 

 

При проведенні аналізу зміни співвідношення 

відносної площі, яку займають складові АРС в зрі-

зах виявлено, що відносна площа пухкого перифе-

рійного колагеново-еластичного шару по ходу 

струни змінюється з 35,3 % на одному кінці до 46,3 

% на іншому, а площа, яку займає центральний ко-

лагеновий стрижень АРС змінюється з 59,8 % до 

50,1 % відповідно.  

Висновки. Моделі просторової організації ти-

пових сухожилкових струн мітрального клапана та 

аномально розташованих струн лівого шлуночка 

серця людини вказують на відмінність їх структур-

ної організації. Типова сухожилкова струна утво-

рена одним центрально розташованим стрижнем, 

що оточений периферійним колагеново-еластич-

ним шаром, в якому проходить до 5 кровоносних 

судин. Аномально розташована струна утворена 2-

4 стрижнями, що розділені пухкою волокнистою 

сполучною тканиною, в якій проходять кровоносні 

судини мікроциркуляторного русла.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянута проблема інформаційного забезпечення освітнього процесу у Вищому держав-

ному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» при підготовці 

медичних фахівців різних спеціальностей, як на додипломному та к і післядипломному рівнях, а також 
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впровадження сучасних інформаційних технологій та створення нових умов навчання, форм подання нав-

чального матеріалу, сучасні методики роботи за новими методами навчання та управління, а також ор-

ганізацію самостійної пізнавальної діяльності. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of information support of educational process in Higher state educational 

establishment of Ukraine «Bucovinian State Medical University» in preparing medical professionals of different 

specialties, both at undergraduate and postgraduate levels, as well as the introduction of modern information tech-

nologies and creation of new educational conditions, forms of teaching material, modern methods with new meth-

ods of teaching and management, as well as the organization of independent cognitive activity. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, навчальний процес, інформаційно-технічне забезпечення, 

сучасні комп’ютерні технології.  

Keywords: higher educational establishment, educational process, informational and technical technology, 

modern computer technologies. 

 

Науково-технічний прогрес ставить нові ви-

моги до рівня підготовки медичних фахівців. 

Сьогодні неможливо уявити сучасного студента, 

який не володіє знаннями та вміннями щодо вико-

ристання передових інформаційно-комп’ютерних 

технологій у навчанні, оскільки вони є невід’ємною 

складовою процесу його професійної підготовки, 

якість якої оцінюється на різних рівнях (додиплом-

ному й післядипломному; університетському й 

міністерському та ін.), зокрема й на міжнародному.  

У зв’язку з цим у Вищому державному нав-

чальному закладі України «Буковинський держав-

ний медичний університет» (БДМУ) першочерго-

вим завданням є підвищення інформаційної куль-

тури студентів, насамперед впровадження в 

освітній процес новітніх комп’ютерних технологій, 

що сприятиме їх якісній професійній підготовці та 

допоможе в майбутньому швидко й ефективно ви-

конувати обов’язки, вирішувати складні виробничі 

питання за допомогою сучасної техніки. Крім того, 

нині зростає потреба і в забезпеченні системи ор-

ганізації охорони здоров’я населення фахівцями, 

які можуть і вміють використовувати сучасні тех-

нології та інформаційні системи в управлінні. Для 

вирішення цих завдань необхідно створити належні 

умови для навчання, застосовувати нові форми, ме-

тоди й засоби представлення навчального ма-

теріалу, пояснювати студентам методику роботи з 

ними, при цьому активно заохочуючи їх до само-

стійної пізнавальної діяльності, заради якої, зре-

штою, і впроваджуються новітні технології. Над 

цим і працює професорсько-викладацький склад 

БДМУ на чолі з його керівництвом. 

На нашу думку використання комп'ютерів з 

доступом до глобальних інформаційних мереж в 

освітньому процесі розвиває не тільки пізнавальну 

діяльність, а й формує своє мотиваційне, емоційне, 

комунікативне середовище, відкриває нові пер-

спективи в удосконаленні системи медичної освіти, 

вчасному отримані необхідних нових знань про 

хвороби, які складно, а часом і неможливо отри-

мати без комп'ютера. Функціональні властивості 

сучасних комп'ютерних і комунікаційних техно-

логій надають освітньому процесу можливість ре-

алізації різноманітних завдань, таких як підви-

щення доступності освіти; забезпечення безперерв-

ності її отримання та підвищення кваліфікації 

протягом усього активного періоду життя; ство-

рення єдиного інформаційно-освітнього середо-

вища навчання; незалежність освітнього процесу 

від місця і часу навчання;значне вдосконалення та 

збагачення методичного та програмного забезпе-

чення освітнього процесу та багато іншого. 

Всі перераховані можливості дозволяють ро-

зробляти нові технології навчання, що сприяють 

підвищенню якості медичної освіти. Для досяг-

нення цієї мети в БДМУ створено всі необхідні 

умови: комп'ютерні аудиторії оснащені сучасною 

комп'ютерною та мультимедійною технікою, вста-

новлено відповідне програмне забезпечення, є до-

ступ до інформаційного простору. Працює 

спеціалізований комплекс дистанційного навчання 

Moodle, що дозволяє студентам проводити підго-

товку до заняття на високому технічному рівні. Але 

максимальна перевага використання цих можливо-

стей – це проведення занять у режимі відео-конфе-

ренцій. Це надає викладачеві змогу працювати од-

ночасно з декількома групами, а студентам (курсан-

там) творчо спілкуватися, проводити дискусії та 

навчатися колективно вирішувати фахові про-

блеми. 

Однак, крім технічного забезпечення, потрібно 

формувати нове мислення, що спирається на 

усвідомлення безумовної необхідності викори-

стання та застосування в будь-якому вигляді про-

фесійної діяльності сучасної комп'ютерної техніки. 

Тому викладачі БДМУ докладають багато зусиль 

щодо створення та постійного оновлення нав-

чально-методичних комплексів дисциплін з 

урахуванням (сучасних вимог) до навчання. 

З метою інформаційного забезпечення тих, хто 

навчається або працює у БДМУ, та просто бажаю-

чих ознайомитися з життям університету створено 

новий сайт БДМУ, дизайн та структура якого 

відповідають вимогам сучасності. Інформація на 

сайті постійно оновлюється, таким чином, у кож-

ного є можливість спостерігати за досягненнями, 

новинами та моментами життя університету. Сайт 

містить інформацію про факультети та кафедри, 

про студентське самоврядування, про основні події, 

що трапляються в академії, про вимоги до вступу в 

навчальний заклад, аспірантуру, докторантуру. 

Особлива гордість університету – це електронний 

журнал, який дає можливість побачити успішність 

студента його батькам, що особливо актуально для 

іноземних громадян. 
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Наступним важливим етапом інформаційного 

забезпечення освітнього процесу в сучасних умо-

вах є продовження впровадження системи ди-

станційного навчання, як і на до дипломному так і 

на післядипломному рівнях. Ефективна організація 

самостійної роботи створює умови для підвищення 

рівня успішності студентів, розвитку професійно-

значимих якостей особистості, творчих здібностей, 

самостійності та активності, тим самим сприяє ста-

новленню та розвитку професійної компетентності 

майбутнього лікаря. 

Впровадження мережевих технологій нав-

чання є одним із засобів підвищення результатив-

ності управління самостійною роботою студентів 

як очної, так і заочної форм навчання, що дозволяє 

оптимізувати цей процес, створює сприятливі 

умови для здійснення всіх етапів пізнавальної 

діяльності. Хочемо зазначити, що система ди-

станційної освіти МООDLЕ забезпечує оп-

тимізацію навчального процесу в БДМУ. Так як 

вона дає можливість вибору зручного часу та місця 

навчання як для викладача, так і для студента; по-

кращує засвоєння знань; допомагає налагодити 

контакт викладача зі студентом по мірі необ-

хідності; забезпечує індивідуалізацію навчання; 

сприяє підвищенню якості навчання за рахунок за-

стосування сучасних засобів, електронних бібліо-

тек, та ін.; удосконалює контроль якості навчання. 

Контроль за результатами навчання та само-

стійної роботи студентів здійснюється завдяки на-

явності тестових завдань для них за кожним тема-

тичним блоком. Студенти отримують можливість 

проходити тестування у зручний для них час та у 

зручній обстановці, навіть перебуваючи закордо-

ном. Тестовий редактор автоматично перевіряє та 

оцінює результати їх роботи.  

У БДМУ з метою інформаційного забезпе-

чення освітнього процесу створено сайт ди-

станційного навчання, так звану систему МООDL, 

що забезпечує студентам доступ до необхідного 

навчального матеріалу, дає можливість швидко об-

мінюватись інформацією, ідеями, планами тощо на 

форумі сайту. Такі методи й засоби навчання фор-

мують і у студентів, і у викладачів комунікативні 

вміння, покращують культуру спілкування, забез-

печують їх готовність до дискусії, до спільного по-

шуку вирішення проблем, а також формують у май-

бутніх спеціалістів навички справжньої науково-

дослідницької діяльності, пошукової роботи, 

обробки, збереження та передачі інформації за до-

помогою сучасних комп’ютерних технологій.  

Отже, якісна підготовка сучасного медичного 

фахівця потребує постійного впровадження в 

освітній процес новітніх інформаційно-ко-

мунікаційних технологій. У БДМУ успішно ре-

алізується концепція модернізації вищої медичної 

освіти в Україні, свідченням чого є належне інфор-

маційно-технічне забезпечення та активне впро-

вадження комунікаційних технологій. 
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