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організмі, та більшої самостійної мотивації студентів до навчання. Все це 

призводить до розуміння студентів, що вивчений матеріал буде ними 

використовуватись на інших предметах та буде ними зустрічатись в 

клінічній практиці. Перевагою може бути розгляд однакових або пов‘язаних 

тем на різних кафедрах і предметах в однаковий проміжок часу.  

Отже, із запропонованим методом досягається комплексне розуміння 

певної проблематики із різних ракурсів, що буде сприяти більш глибокому 

розумінню, засвоєнню та запам‘ятовуванню окремих тем та навичок 

студентами. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ БІОСТАТИСТИКИ  

В.Л. Таралло 

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Перенесення викладання біостатистики із 4-го на 3-й курс сприяло 

появі у викладачів кафедри соціальної медицини та організації охорони 

здоров‘я проблемного питання: «Як викладати цей предмет студентам, які 

не вивчали, не знають і не відчули власне самої медицини, тих суто 

клінічних предметів, які завжди закладали основу для нашарування на 

чинні медичні знання інструмента для їх загального і глибинного аналізу». 

Вирішення цієї проблеми призвело до докладного перегляду 

традиційного алгоритму викладання біостатистики. У першу чергу постало 

питання виокремлення при викладанні біомедичної, клінічної та санітарної 

статистики із чинною структуризацією притаманних їм методичної, 

інформаційної та довідкової складових з окресленням їх спільних та 

унікальних науково-практичних засад при практичному застосуванні. 

Водночас для викладачів на лекціях і практичних заняттях суттєво 

збільшився обсяг і час подання та тлумачення (із використанням прикладів 

з лікарської практики) нових для студентів термінів, тих, що формують 

понятійну базу для отримання медичної освіти загалом та окремо для 

опанування клінічних, теоретичних і організаційно-практичних навичок.  

Ґрунтуючись на викладених засадах викладачами кафедри був 

започаткований відмінний від традиційного подання лекційний курс і 

послідовність практичних занять з біостатистики.  

У першу чергу студентів знайомлять із прямими показниками 

популяційного та індивідуального здоров‘я, спостереження за якими і вплив 

на які здатне призвести до покращання здоров‘я українців, збільшення їх 

середньої тривалості життя і, що особливо важливо, її «здорової частки». 

Студенти вперше усвідомлюють професійно, на прикладах, важливість 

побудови «здорового» середовища та дотримання «здорового» способу 

життя. Логіка наступного викладання біостатистики вимагає опанування 

студентами реальних, буденних проявів здоров‘я, зокрема народжуваності, 

захворюваності, інвалідності, смертності – вони раніше подавалися в пред-

меті помилково як провідні показники здоров‘я. Подання на лекціях і 
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практичних заняттях останніх вимагає доведення до студентів спільності 

методичної та інформаційно-технологічної основи практичного використан-

ня цих показників в оцінці здоров‘я людей, ефективності чинних орга-

нізаційно-медичних та соціо-екологічних оздоровчих заходів і цільових 

програм. Після цього поглиблено викладаються різні аспекти проявів і 

обліку громадського здоров‘я і вже на цю основу нашаровується інструмент 

аналізу чинної інформації – власне біостатистика, а також методичні засади 

проведення цільових епідеміологічних досліджень.  

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ САМОПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ВИПУСКНИХ КУРСІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ» 

С.І.Тарнавська 

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський  державний  медичний  університет», м. Чернівці 

Формування творчої активної особистості, креативного і нестандарт-

ного мислення, вміння швидко оцінювати ситуацію та приймати конкретні 

рішення є цінними якостями майбутніх фахівців, які допоможуть їм швидко 

адаптуватися на ринку праці. 

Узагальнена модель інноваційного навчання передбачає активну 

участь студента у процесі навчання, формування у суб‘єкта навчання 

достатнього рівня вмінь та знань для їх застосування у реальних умовах, 

розширення горизонтів інформаційного простору майбутнього лікаря, 

вміння працювати у команді та прагнення до постійного самовдос-

коналення. Актуальними напрямками інноваційної моделі навчання є 

імітаційне та проблемне навчання, яке ґрунтується на основі імітаційно-

ігрового моделювання в умовах навчання тих процесів, які відбуваються у 

реальній системі, що їх зокрема, впроваджено у навчальний процес на 

кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Вищого державного 

навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет»  

Основна частина. Метою роботи було оцінити ефективність 

підготовки студентів 5-6 курсів спеціальності «педіатрія» з дисципліни 

«педіатрія, дитячі інфекції». На базі кафедри педіатрії та дитячих 

інфекційних хвороб Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» проводилася 

порівняльна оцінка ефективності підготовки 80 студентів 5-6 курсу 

спеціальностей «педіатрія» з дисципліни «педіатрія, дитячі інфекційні 

хвороби». Першу (І) групу склали 36 студентів 5 курсу спеціальності 

«педіатрія» (контрактна форма навчання – 58,8% студентів), а II групу – 44 

студента 6 курсу спеціальності «педіатрія» (контрактна форма навчання – 

53,3% студентів). 

Серед студентів проводили анонімне анкетування за допомогою 

анкети, яка містила 16 запитань, що стосувалися методики викладання 
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