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Окрім того, в Малій Академії наук за участю викладачів кафедри розроб-

лялися  роботи з аналізом паразитарної ситуації на теренах України та області.  

Таким чином, оптимізація навчального процесу при викладанні медичної 

паразитології в курсі медичної біології забезпечується виданням посібників, 

постійним оновленням лекцій, використанням новітніх форм навчання, викла-

данням вибіркової дисципліни, активізацією самостійної роботи студентів, що 

сприяє формуванню клінічного мислення у студентів та полегшить включення 

їх у міжнародний освітній простір. 

 

РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МЕДИЧНОЇ ПАРАЗИТОЛОГІЇ  

У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОПМЕТЕНТНОСТІ 

 МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

Тимчук К.Ю. 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Потреба в конкурентноздатних фахівцях медичної галузі зумовлює впро-

вадження компетентнісного підходу в освітньому процесі закладів медичної 

освіти. Оскільки паразитарні хвороби людини поширені по всій планеті і боро-

тьба з ними є важливою проблемою охорони здоров’я, вагомим завданням для 

нашої країни є підготовка професійних, конкурентоспроможних лікарів, медич-

них сестер, лаборантів та фармацевтів, які мали б глибокі знання про клінічну 

симптоматику, діагностику, лікування та профілактику паразитарних інвазій. 

Курс «Медична паразитологія» для студентів набуває все більшої значу-

щості в останнє десятиліття. З одного боку, завдяки світовій інтеграції, все бі-

льше людей мають можливість мандрувати іншими країнами і, відповідно, при-

возити різноманітні паразитичні захворювання. З іншого боку, має місце значне 

потепління клімату в наших широтах, що створює передумови для успішного 

поширення деяких паразитарних інфекцій, які раніше в Україні практично не 

траплялися. 



 

 

 

 

88  

При викладанні медичної паразитології використовуються зображення 

паразитів та клінічніних ознак паразитозів, таблиці та схеми, фрагменти відео-

фільмів, демонструвати мікро- та макропрепарати для забезпечення максималь-

ної наочності, що полегшує сприйняття навчального матеріалу студентами. Все 

більшої популярності серед студентів здобуває використання мультимедійних 

засобів та інтерактивних можливостей, що робить процес передачі інформації 

від викладача до студента максимально зручним та доступним. Це дає змогу 

студентам закріпити накопичені знання морфофізіологічних характеристик 

протозойних паразитів, гельмінтів і членистоногих, показати їх значення в ме-

дицині, розібратися й запам’ятати їх систематику та життєві цикли, які лежать в 

основі створення методів профілактики паразитозів.  

На кафедрі медичної біології та генетики ВДНЗУ «Буковинський держав-

ний медичний університет» для студентів першого курсу використовуються всі 

необхідні навчальні методи під час вивчення розділу медичної паразитології. 

Це формує такі професійні компетентності у майбутніх лікарів: вміти розв’язу-

вати складні задачі та проблеми, які виникають у професійній діяльності; засто-

совувати знання з біологічних основ паразитизму; здатність до вибору оптима-

льної методики діагностики тих чи інших паразитарних інвазій; здатність до 

оцінювання результатів лабораторних досліджень; планування та розробки про-

тиепідемічних заходів для запобігання розповсюдження інвазійних хвороб. 

 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ 

ПАРАЗИТОЛОГІЇ В РАМКАХ БАЛТІЙСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ПРОГРАМ У ТНМУ ІМ. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

 

Федонюк Л.Я. 

Тернопільський національний медичний університет  

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України 

Сталий розвиток – це такий розвиток країн і регіонів, коли економічне 

зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності 

суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем від-
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