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ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТУ В ІНТЕРАКТИВНОМУ НАВЧАННІ ІНТЕРНІВ ТА КУРСАНТІВ 

МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 

Агарков С.Ф., Толстікова О.О. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

В останні десятиліття відбувається подальша розповсюдженість застосування інтерактивних  методів, які 

дозволяють забезпечувати оптимізацію навчального процесу.   

При інтерактивному веденні лекції/заняття іноді складається ситуація, коли при поясненні викладачем теми виникає 

необхідність посилання на наказ Міністерства Охорони Здоров'я України або так званий клінічний протокол. В цьому 

випадку викладачеві доводиться згорнути презентацію, знайти відповідну папку з наказом, відкрити його і перейти до 

необхідного фрагменту документа. Це потребує додаткового часу та відволікає від основної діяльності.  

Мета дослідження. Розглянути питання застосування гіпертексту в інтерактивному навчанні інтернів та курсантів 

медичної академії. 

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано деякі питання застосування гіпертексту в інтерактивному 

навчанні інтернів та курсантів медичної академії.  

Результати та їх обговорення. Застосування комп'ютерних технологій дозволяє трансформувати звичайні (лінійні) 

тексти в нелінійні (гіпертекст). Гіпертекст (нелінійний текст) - це організація текстової інформації, при якій текст являє 

безліч блоків із зазначеними зв'язками між цими блоками. Використовуючи посилання гіпертексту, можна демонструвати 

додаткові ресурси, що знаходяться на іншому комп'ютері або в Інтернеті.  

Для створення гіпертексту використовується спеціальна мова HTML (Hyper Text Markup Language). За допомогою 

HTML формується гіпертекстовий документ і здійснюється зв'язок тексту з документами, розташованими на іншому веб-

сервері.  

З цією метою використовується гіперпосилання або гіперзв'язок (Hyperlink) - це покажчик на інше місце в 

поточному документі або на інший файл, що знаходиться на даному сервері або іншому сервері. У якості покажчика може 

використовуватися значок (графічне зображення) або фрагмент тексту (можливо одиничне слово).  

Застосування гіпертексту дозволяє створювати гіпертекстовий зміст, що забезпечує вільний і швидкий перехід до 

того чи іншого фрагменту обговорюваного матеріалу, малюнку або іншого елементу, в тому числі і гіпермедіа.  

Вільний вибір певних фрагментів в будь-якій послідовності активізує асоціативні зіставлення і увагу навчаючихся. 

Дуже цінним є використання в гіпертексті посилань на нові або нечасто використовувані терміни, розуміння яких 

може становити певні труднощі для конкретної аудиторії слухачів. 

Особливо важливим є застосування посилань на видатні праці вітчизняних або зарубіжних вчених, демонстрація 

клінічних випадків тощо, що в значній мірі "оживляє" процес вивчення теоретичного матеріалу. 

Висновки. Таким чином, використання гіпертексту дозволяє підвищити ефективність інтерактивного навчання 

інтернів і курсантів медичної академії. 

 

 

НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПОШУК КРИТИЧНОЇ ЛАНКИ ПАТОГЕНЕЗУ 

ТА ЗАСОБІВ ЛІКУВАННЯ 

Атаман О.В. 

Сумський державний університет 

На жаль, істиною є те, що наша держава і всі її інституції перебувають у стані системної кризи, тобто хвороби, 

вилікувати яку намагаємося з допомогою не байдужих до нас цивілізованих країн і міжнародних організацій. Ця криза 

охоплює всі сфери нашого життя, і в тому числі охорону здоров'я, реформуванню якої чиниться неабиякий спротив 

протягом усіх років існування новітньої української держави. 

Однією з причин неналежної, на думку суспільства, якості медичного обслуговування є недостатня, а інколи і просто 

погана, підготовка лікарів у вищих медичних навчальних закладах. Важко не погодитися з цим твердженням і нам, 

педагогам, що працюють на теренах вищої медичної освіти. 

Сьогодні бачимо спроби зрушити з місця задавнену недугу вітчизняної медицини і в тому числі один з її синдромів 

– проблему підготовки медичних кадрів. А в чому, власне, її суть? Чому вишкіл наших випускників не задовольняє 

суспільство? Що слід робити, щоб поліпшити ситуацію? Пошукові відповіді саме на ці питання і буде присвячено доповідь. 

Звісна річ, щоб пропонувати варіанти розв'язання проблеми, слід провести ретельний аналіз усіх її складових. 

Стосовно медичної освіти, як і будь-якої іншої, є чотири тісно пов'язані між собою основні елементи, що потребують 

вивчення і характеристики. До таких слід віднести суб'єктів освітньої діяльності: студента, з одного боку, і викладача – з 

другого; технологію навчального процесу і, безумовно, його результат. Саме ці елементи і стануть предметом нашого 
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аналізу з тим, щоб виявити найслабіший чинник їх взаємодії, або, на мові патофізіологів, критичну ланку патогенезу 

хвороби. 

Наш аналіз, який ґрунтується на великому власному педагогічному досвіді, даних анкетування та деяких інших 

підходах, дає підстави для висновку про те, що найслабкішою ланкою навчального процесу на всіх етапах його проведення 

є оцінювання результатів навчання. Сьогодні оцінка з індикатора знань переродилася на самомету і припинила виконувати 

своє призначення. Без відновлення притаманних їй функцій годі сподіватися на істотні зрушення в якості підготовки 

майбутніх лікарів. 

 

 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДЧАС ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ НА 4-

5 КУРСАХ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТА «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 

Бойко В.І., Сухарєв А.Б. 

Сумський державний університет, кафедра акушерства та гінекології 

Мультимедійні технології є сучасним інструментом, який допомагає викладачеві підвищити рівень знання слухачів. 

Надаючи різноманітні виразні засоби для відображення учбової інформації у поєднанні з інтерактивністю, мультимедійні 

технології забезпечують якісно новий рівень навчання. Переваги мультимедійних технологій як засобів навчання дають 

можливість поєднання логічного та образного способів засвоєння інформації; забезпечують активізацію освітнього 

процесу за рахунок посилення наочності та інтерактивну взаємодію. Умови відкритого навчання, що створюються 

мультимедійним інформаційним середовищем, сприяють розвитку мислення, тих хто навчається, орієнтують їх на пошук 

очевидних і неочевидних системних зв’язків і біологічних закономірностей. 

Мета дослідження: визначити ефективність мультимедійних технологій при читанні лекцій. 

Матеріали і методи. Викладачами кафедри «Акушерство та гінекологія» мультимедійні засоби навчання 

застосовуються на лекціях із основних питань програмного матеріалу. Основна мета будь-якої лекції - сформувати уміння 

гнучко вирішувати проблему, здатність вести науковий і практичний пошук при вирішенні конкретних завдань. На лекціях, 

із застосуванням мультимедійних технологій, активізується емоційне сприйняття студента. 

Використання презентацій допомагає викладачеві:  

 підвищити інформативність лекції і стимулювати мотивацію навчання;  

 підвищити наочність навчання за рахунок структурованості матеріалу і здійснити повтор 

найбільш складних моментів лекції;  

 реалізувати доступність і сприйняття інформації за рахунок паралельного подання інформації у 

різних формах (візуально і за допомогою звуку);  

 організувати увагу аудиторії у фазі її біологічного зниження (25-30 хвилин після початку лекції і 

останні хвилини лекції) за рахунок художньо-естетичного виконання слайдів-заставок або за рахунок розумно 

застосованої анімації і звукового ефекту;  

 здійснити повторення (огляд, коротке відтворення) матеріалу попередньої лекції, показати 

багатошаровість представлення учбового матеріалу по рівню складності. 

Поєднання коментарів із відеоінформацією або анімацією, виконаною з використанням програми Power Point, 

значно активізує увагу слухачів до змісту учбового матеріалу, що викладається викладачем, і підвищує інтерес до нової 

теми. Навчання стає цікавим і емоційним, оскільки повчальне середовище створюється з наочним поданням інформації у 

кольорі. Психологами доведено, що кольорові фотографії запам’ятовуються майже в два рази є краще, ніж чорно-білі 

Використання анімації є одним із ефективних засобів привертання уваги і стимулювання емоційного сприйняття. 

Наочне подання інформації у вигляді фотографій, відеофрагментів і змодельованих процесів чинить сильнішу 

емоційну дію на людину, ніж традиційне, оскільки воно сприяє поліпшенню розуміння і запам’ятовування фізичних, 

хімічних і біологічних процесів, що демонструються на екрані. 

Висновки: включення до учбового процесу мультимедійних засобів навчання дозволяє розвивати у студентів 

творче, аналітичне, конструктивне мислення, забезпечує глибше і повніше засвоєння теоретичного матеріалу, допомагає 

формуванню освітніх компетенцій та інформаційної культури. 

 

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З АНГЛОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ НА 

КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ 

Вастьянов Р.С.,Савицький І.В., Брошков М.М. 

Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 

Актуальність. У зв'язку з подальшою інтеграцією української системи вищої медичної освіти в європейську 

програму навчання актуальними є нові завдання удосконалення та розвитку бази освітніх послуг. 

Маючи більше ніж 20-річний досвід навчання іноземних студентів, викладацький склад університету щорічно 

стикається з традиційними та новими завданнями. Головною проблемою навчання іноземних студентів є те, що базові 

загальноосвітні постулати не змінювалися протягом останнього 10-річяя. Немає прив'язки до тих проблем, з якими 

стикаються наші студенти після закінчення вузів у своїх країнах. 

З нашої точки зору, одна із проблем ситуації, яка склалася, заключна в тому, що недостатньо уваги приділяється 

мотивації студентів-медиків. З урахуванням специфіки підготовки майбутніх лікарів слід зробити більший акцент на 

самостійну роботу студентів, активно залучати їх до науково-дослідницької роботи. Такий підхід дозволить ще зі 

студентської лави виховати майбутнього фахівця як особистість, здатну мислити самостійно і приймати рішення в 

неординарних ситуаціях, якими так багата медична практика 

Мета: розкрити основні проблемні моменти навчання, з якими стикаються іноземні студенти при вивчені медичних 

дисциплін, і впровадити шляхи їх вдосконалення. 


