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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ МОНІТОРИНГУ 
ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ЗДМУ

Моргунцова С.А., Скрипникова Я.С., Іванько О.Г.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Однією з головних питань освіти завжди є її 
якість. Якість освіти – це комплекс характеристик освіт-
нього процесу, що визначають послідовне та практично 
ефективне формування компетентності та професійної 
свідомості її здобувачів [1]. 

Основна частина. Для запровадження моніторингу 
якості освіти дуже важливо не тільки проведення різно-
манітних форм оцінювання успішності студентів, але й 
налагодження зворотного зв’язку між тими що навчають 
і тими що навчаються з можливістю швидкого реагування 
на виникаючі виклики. З цією метою група моніторингу 
якості освіти ЗДМУ розробила принципи анонімного on-
line анкетування студентів та співробітників університету. 
Систему анкетування було створено на засадах сервісу 
GoogleForm. Пряме посилання на анкету здійснюється 
за допомогою електронної розсилки респондентам, роз-
міщенням її на сайті університету та розповсюдженням 
через соціальні мережі. Анкетні відповіді далі аналізу-
ються за допомогою Googledisk, де вони відображаються 
у двох варіантах: у таблицях у форматі Excel та графічно 
на діаграмах за кожним питанням. Заповнюючи анкету, 
респонденти обізнані у повній анонімності. Нами прове-
дені декілька електронних опитувань студентів, стосовно 
якості освіти в ЗДМУ взагалі і на окремих кафедрах (270 
респондентів), а також вивчались думки студентів стар-
ших курсів (400 респондентів) стосовно організації і скла-
дання іспиту КРОК-1 в умовах суттєвої зміни умов цього 
іспиту в 2019 році. При аналізі опитування стосовно якос-
ті освіти в ЗДМУ приблизно 2/3 студентів (62 -88%) дали 
позитивні відповіді на всі запитання стосовно відповід-
ності якості освіти очікуванням студентів, задовільності 
психологічних умов навчання, поваги викладачів до сту-
дентів, об’єктивності оцінювання студентів, зрозумілості 
критеріїв оцінювання, рівня вимогливості та професій-
ної компетентності викладачів, організації та технічного 
оснащення навчання. Лише невелика кількість студентів 
(від 1,5 до 8 %) характеризували якісь навчання негатив-
ними оцінками. 

 За сучасними поглядами найважливішою ознакою 
якості навчання в медичному університеті є успішне скла-
дання іспитів «КРОК 1_2_3» [2]. Групою моніторингу 
було проведено електронне опитування 400 студентів 4 
і 5 курсів щодо результатів іспиту «КРОК-1», який вони 
щойно здали. Студентам були запропоновані питання про 
відповідність результатів іспиту рівню їх знань, дотри-
мання академічної доброчесності під час складання іспи-
ту, вивчались їхні думки про необхідні умови успішного 
складання іспиту та таке інше. Аналіз відповідей засвід-
чив достатньо високий рівень відповідальності студентів 
та викладачів щодо підготовки до тестового іспиту. За ре-
зультатами анкетування було доведено, що студенти під 
час підготовки до іспиту надають перевагу вивчанню баз 
тестів та навчальним on-line ресурсам кафедр, тобто саме 
формам самостійної роботи. Водночас оглядові передек-
заменаційні лекції за оцінками студентів потребують удо-
сконалення як за формою, так і за актуальністю змісту.

 Висновки. Електронні системи анонімного опитуван-
ня студентів за нашим дослідом показали себе як ефектив-
ні інструменти соціологічних досліджень, завдяки яким 
можна швидко отримати необхідну оперативну інформа-
цію, обробити її і використати для корекції виникаючих 
проблем. Процес анкетування добре сприймається сту-
дентами взагалі схильних до користування електронними 
ресурсами. Досвід проведення електронного опитування 
студентів з метою моніторингу якості надання освітніх 
послуг, впроваджений в ЗДМУ, може бути поширений в 
інших навчальних закладах України. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Нагорна Н.О., Васюк С.О., Коржова А.С., Мєдвєдєва К.П.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Ідея реформування медичної вищої освіти по-
лягає в адаптації національної системи вищої освіти до єв-
ропейських стандартів та забезпечення якості підготовки 
фахівців на рівні міжнародних вимог. Метою реформуван-
ня вищої освіти є створення уніфікованих критеріїв, мето-
дологій та систем контролю, а також взаємовизнання ди-
пломів про вищу освіту, сприяння мобільності студентів. 

Метою впровадження інноваційних технологій є кон-
курентоспроможність українських освітянських кваліфі-
кацій на європейському ринку праці, визнання загально-

прийнятої системи освітньо-кваліфікаційних ступенів, 
впровадження стандартизованого додатка до диплома [3].

Основна частина. Напрями розвитку вищої осві-
ти в Україні, з одного боку, стратегічні, з іншого – вони 
дадуть імпульс для поліпшення стану освіти і науки вже 
в недалекому майбутньому. Перший напрям – це розши-
рення доступу до вищої освіти, другий – якість освіти й 
ефективність використання фахівців з вищою освітою і 
третій – це участь у загальноєвропейських інтеграційних 
процесах [4].



116

Процес інтеграції вітчизняної освіти у європейський 
та світовий освітній простір потребує якісних змін, адже 
сучасне суспільство, яке пристосовується до проблем гло-
балізації, потребує чіткої відповіді на багато запитань і 
повною мірою розраховує на інноваційні наукові розроб-
ки, які формуються в процесі запровадження у навчаль-
но-виховний процес вищої школи науково-технічних до-
сягнень, новітніх технологій навчання, що ґрунтуються на 
нових методологічних засадах інтеграційного характеру. 

Інтеграція в європейський освітній простір потребує 
вироблення і впровадження нових підходів, серед яких: 

- творче використання досвіду сусідніх з Україною 
держав членів ЄС; 

- спільна підготовка фахівців у європейських закладах 
вищої освіти та обмін випускниками; 

- вирішення проблем юридичного визнання дипломів 
українських вишів у країнах ЄС; 

- створення умов для закріплення фахівців, що закін-
чують навчання; 

- недопущення «відтоку мізків» з нашої держави; 
- підготовка фахівців, спроможних захистити інтереси 

України у жорстких умовах світової конкуренції [1].
Реформування та вдосконалення системи освіти і на-

вчання та діяльність у напрямі наближення до стандартів і 
практики ЄС передбачає такі основні дії:

- зближення та адаптацію стандартів вищої освіти; 
- залучення представників зацікавлених соціальних 

партнерів до участі у реформі системи вищої освіти;
-  проходження вишами міжнародної акредитації;
- вивчення можливостей розвитку людського капіталу 

в Україні; 
- розширення можливостей молодіжного обміну та 

навчання молодих науковців [2, с. 29].
Iснує необхідність формування національної кон-

цепції якості вищої освіти, що сумісна з європейськими 
критеріями якості вищої освіти (ЄКЯВО) і водночас ура-

ховує традиції, особливості та можливості вітчизняної ви-
щої школи; створення системи гарантування якості вищої 
освіти в Україні на основі національної концепції якості 
вищої школи.

Вища освіта має відігравати провідну роль, аби успіш-
но протистояти сучасним викликам і сприяти соціальному 
розвитку. А відтак важливо, щоб вища школа мала необ-
хідні ресурси й інституційний потенціал для виконання 
своїх завдань, зокрема таких, як підготовка студентів до 
професійної кар’єри та активного і відповідального жит-
тя в демократичному суспільстві, особистісний розвиток, 
створення і підтримання бази новітніх знань, заохочення 
до наукових досліджень та інновацій [5]. 

Висновок. Тому вкрай необхідне вдосконалення ви-
щої школи з метою підвищення ефективності її діяльнос-
ті, гарантування якості вищої освіти.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ПЛР-ЛАБОРАТОРІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОХІМІЇ У 
МЕДИЧНИХ ВНЗ

Наконечна О.А., Стеценко С.О., Ткаченко А.С., Ткаченко В.Л.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Відомо, що проведення лабораторних робіт 
при вивченні біологічної хімії в медичних вищих на-
вчальних закладах має велике значення для набуття прак-
тичних навичок та підвищення мотиваційної складової 
студентів [1]. 

Основна частина. Сучасні технологічні методи до-
зволяють запровадити віртуальні біохімічні лабораторії, 
що являють собою програмно-апаратний комплекс, який 
дозволяє студентам засвоювати навички роботи в лабора-
торії при роботі на персональному комп’ютері за рахунок 
роботи у програмі без використання коштовного облад-
нання. У наших попередніх роботах ми продемонструва-
ли зацікавленість вітчизняних студентів в імплементації 
сучасних симуляційних форм навчання, зокрема викорис-
тання віртуальної ІФА-лабораторії, у навчальний процес 
на кафедрі біохімії ХНМУ [2, 3]. Однак спектр біохіміч-
них методів, які можуть бути засвоєні студентами за до-
помогою віртуальної лабораторії, не обмежується ІФА та 

постійно розширюється. Наприклад, базовою методикою, 
яку активно використовують у своїх програмах розроб-
ники віртуальних лабораторій, є полімеразна ланцюгова 
реакція (ПЛР). Зокрема на ринку представлені симулято-
ри фірми «Labster» та онлайн додаток «PCR Simulator». 
Симулятори дозволяють віртуально відтворити усі стадії 
ПЛР: виділення ДНК зі зразка крові, додавання реагентів 
для реакції ампліфікації, електрофорез отриманих ДНК-
фрагментів, тощо. Програми демонструють 3D аніма-
ції реакції ампліфікації на молекулярному рівні, що має 
суттєве інформаційне навантаження для студентів. Ціка-
во відмітити, що анімації можливо переглядати декілька 
разів. Також комп’ютерні програми мають розділи з тео-
ретичним висвітленням протоколів ПЛР, що також має ін-
формативну цінність для студентів-медиків.

Серед переваг даних віртуальних ПЛР-лабораторій 
можна виділити: освоєння ПЛР методу за достатньо ко-
ротких час навчальної сесії [4], можливість використання 
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