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67 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ 

З його приходом на кафедру значно активізувалася робота всього колективу кафедри. Молоді асистенти отримали 

теми кандидатських дисертацій, запрацювала гістологічна лабораторія, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія 

спектрального аналізу. Пошукувачі освоїли методики постановки експерименту. Для виконання наукової роботи кафедри 

було замовлено партію щурів. Опромінення щурів проводилось на базі Сумського обласного онкологічного диспансеру. 

Пошукувачі розробляли для експериментальних тварин дієти з підвищеним вмістом солей важких металів.  

З 1995 року розпочався навчальний процес на курсі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Викладачами 

курсу стали: досвідчений анатом, учень та син провідного анатома з світовим ім`ям Юхима Петровича Мельмана (Івано-

Франківська школа) Валерій Юхимович Ільїн, лікарі-хірурги Василь Якович Пак та Валерій Васильович Швачко. На курсі 

запрацював операційний блок. Весною 1996 року провели перші навчальні оперативні втручання на тваринах (собаки). 

Для догляду за оперованими тваринами організували віварій. Студенти з великою відповідальністю віднеслись до 

проведення операцій на тваринах та наступним доглядом за ними. Практично всі прооперовані тварини виживали, 

ускладнень після операцій не спостерігалось. Новою колекцією власноручно виготовлених препаратів поповнився музей. 

Вхід на кафедру та коридори прикрасили художні картини, квіти. 

 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

Устянський О. О., Сікора В. З., Бумейстер В. І. 

Сумський державний університет, кафедра морфології 

Необхідність анатомічних знань для лікарів усвідомлювалася та підкреслювалася за всіх часів людства. Андрій 

Везалій говорив про анатомію як про "п`єдестал і основу лікарського мистецтва". Про значення анатомії для практичної 

медицини влучно висловився В. Г. Ковешніков: "Лікар, котрий не знає анатомії, для хворого більш небезпечний, ніж 

хвороба". Своїм прогресом анатомія людини, як і медицина в цілому, зобов`язана розтину тіл померлих. Але в останні роки 

на кафедрах анатомії людини медичних вузів України препарування фізичних тіл та робота з анатомічними препаратами в 

навчальному процесі поступово витісняється використанням інноваційних технологій. Мультимедійні комплекси та 

комп`ютерні мережі є сьогодні важливим компонентом отримання інформації не тільки студентами, але й викладачами. 

Впровадження в навчальний процес сучасних технологій зумовлене також зменшенням кількості підручників 

(останнє видання за редакцією В. Г. Ковешнікова відбулося ще в 2008 році) та використанням при вивченні анатомії нових 

методів досліджень (ендоскопія, УЗД, КТ, МРТ та ін.).  

Величезний об`єм інформації, з яким щодня доводиться мати справу в сучасному "інформаційному" суспільстві, 

може стати значним стресом для студента. Вже на першому занятті з теми "Будова кісток тулуба" студент, ще не 

адаптований до нових умов, стикається з необхідністю знання близько 120 нових для нього анатомічних термінів 

українською та латинською мовами. Програма вимагає від нього навчитися співвідносити кожний термін з конкретним 

анатомічним утвором та демонструвати його на анатомічному препараті. Зменшити їх обсяг немає можливості, бо 

більшість із них використовується на наступному занятті при вивченні скелета верхньої кінцівки, і студент повинен 

запам`ятати ще близько 100 нових термінів.  

Кафедра завжди займала лідерство серед теоретичних кафедр інституту по впровадженню у навчальних процес 

нових навчально-методичних розробок, аудіо-візуальних та інтерактивних засобів навчання.  

Виходячи з цього, кожне робоче місце викладача кафедри оснащене мультимедійним проектором. Одна з 

навчальних кімнат оснащена інтерактивною дошкою. Кафедра підключена до мережі "Internet". В даний момент кафедра 

володіє комп`ютерним класом з використанням сучасних програм, розроблених як співробітниками кафедри, так і 

отриманими з зовнішніх джерел, включаючи зарубіжні. Програми в змозі забезпечити різні аспекти викладання предмету: 

ілюстрація матеріалу лекцій і практичних занять, допомога у виконанні оперативних втручань та препаруванні фізичних 

тіл, тестування на практичних заняттях, заліках та екзаменах. Програми щорічно переглядаються та поновлюються. 

На кафедрі в навчальних кімнатах функціонують широкоформатні плазмові екрани, комутовані з DVD-

програвачами і комп`ютерними терміналами, котрі використовуються для демонстраціїї навчальних відеофільмів та інших 

аудіо- і відео матеріалів. 

Використання на кафедрі морфології мультимедійних проекторів та мережевих технологій дозволяє в навчальному 

процесі об`єднати весь комплекс доступних студенту та викладачу інформаційних джерел (текстових, аудіо та відео 

матеріалів), надає віддалений доступ до інформації і, тим самим, дає змогу оперативно контролювати процес і якість 

навчання. 

 

 

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ  ФОРМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА 

КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ 

проф. Фоміна Л.В., доц. Башинська О.І. 

Вінницький національний медичний університет ім.. М.І. Пирогова 

Вступ. У теперішній час  для підготовки спеціалістів лікарів, які б відповідали вимогам сучасності має значення  

напрямок  інноваційно-особистнісного навчання з використанням інтелектуально творчого потенціалу особистості.   Такий 

підхід вимагає змін в освітньому процесі.  Разом з тим, студент повинен засвоювати потік інформації який збільшується 

час від часу.  На допомогу студенту та викладачу мають прийти інтерактивні методи викладання,які допоможуть студенту 

в засвоєнні матеріалу а викладачеві якісному викладанні предмету. 

Застосування інтерактивних методів навчання є одним з найважливіших напрямків удосконалення сучасних методів 

вузівського навчання і обов’язкова умова для виконання компетентністного підходу . Для реалізації заявлених  сучасних 

компетентностей студента є застосування новітніх технологій і форм учбової роботи. В першу чергу це перехід від 

інформативних форм навчання до активних, перехід від знання до дієвого активного застосування знань. Завданням 

інтерактивного навчання є заохочення сутента до поєднання теоретичних знань з практичними потребами.  


