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проектор пристосований до комп’ютера, що дозволяє виводити 
зображення на екран для демонстрації не тільки презентацій-
них слайдів, а і відеоматеріалів.

Кожна сучасна людина використовує в своєму житті мо-
більні пристрої та гаджети, що служать для найрізноманітні-
ших цілей. У людей з’явився потужний інструмент з набором 
додатків, які можуть використовуватися у всіх сферах. Але 
наявність таких пристроїв може негативно впливати на на-
вчальний процес, смартфони служать високотехнологічною 
іграшкою для молодих людей, хоча і мають набір функцій, 
що міг би їм стати прекрасним помічником в навчанні [1, 2].

Деякі викладачі негативно ставляться до використан-
ня гаджетів у вищій школі і забороняють їх використання. 
Але прогрес змусив педагогів замислитися над способами 
використання таких систем з метою підвищення ефектив-
ності освітнього процесу. Термін «мобільне навчання», або 
«M-learning», як його називають за кордоном, це сучасна тех-
нологія, яка допомагає організувати процес навчання з ви-
користанням мобільних пристроїв, девайсів або гаджетів [3].

Останні розробки в області IT додатків зробили мож-
ливим використання контролю отриманих знань широки-
ми аудиторіями у режимі реального часу через мережу ін-
тернет у формі інтерактивної гри. Онлайн сервіси «Kahoot.
com», «Socrative», «learningapps.org» та інші платформи 
для створення вікторин, тестів і опитувань можливо ефек-
тивно використовувати в дидактичних цілях. 

Мета: ознайомлення викладачів з можливостями сер-
вісу створення інтерактивного контролю знань отриманих 
широкою аудиторією

Основна частина. Для роботи з сервісом «Kahoot» ви-
кладач попередньо повинен створити завдання по матеріа-
лам лекції або теми. Створені завдання дозволяють вклю-
чити в них фотографії і навіть відеофрагменти. Темп вико-
нання тестів або опитувань регулюється шляхом введення 
часової межі для кожного питання.

При бажанні викладач може ввести бали за правильні 
відповіді на поставлені питання та за швидкість. Табло ві-
дображається на моніторі вчительського комп'ютера, або 
транслюється на проектор.

Для участі в тестуванні студенти через мобільний дода-
ток або просто через сторінку в інтернеті повинні відкрити 

сервіс і ввести PIN-код та ім’я. Опитування аудиторії не за-
ймає багато часу, та дає розгорнуту статистику по питанням.

Нами проведено тестове опитування студентів 2 курсу 
на лекції з дисципліни «Основні технології виготовлення 
зубних протезів» за запропонованою методикою. В опиту-
ванні прийняли участь 70 студентів, 2 студенти не змогли 
взяти участь, тому що не мали доступу до мережі інтернет 
через гаджет. Було задано 10 питань з зображеннями про-
тезів та методики їх виготовлення. На питання, що скла-
далось з не більше одного речення або зображення виді-
лялось по 30 секунд.

За результатами опитування студенти в середньому 
дали 55% вірних відповідей по матеріалам лекції, що го-
ворить про недостатність тільки теоретичного викладу та 
необхідність пояснення матеріалу на практичних заняттях.

Висновки. Таким чином, отримані результати дають 
змогу оцінити засвоєння теми, а також проаналізувати де-
тальну статистику вірних відповідей на кожне питання. 
Але найголовніше, зробити лекцію або практичне занят-
тя цікавим та доступним для участі кожному слухачу або 
студенту. Можливим перспективним напрямком є вико-
ристання сервісів створення онлайн тестів і опитувань в 
дидактичних цілях, а також можливість розробки власної 
платформи та додатку.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ В МЕДИЧНОМУ ВИШІ

Головкін А.В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Проблема шкірних та венеричних хвороб в 
практиці лікарів майже усіх профілів, у теперішній час, 
стає особливо нагальною завдяки збільшенню їх  розпо-
всюдженості і частоті. Вони мають значну питому вагу в 
загальній структурі хвороб людини. Необхідно навчити 
студентів-медиків етіології, патогенезу, клінічним про-
явам та методам діагностики і лікування шкірних і ве-
неричних хвороб [1]. У такому  сенсі процес викладання 
дисципліни вимагає високого рівня теоретичної та прак-
тичної підготовки викладача. 

Основна частина. Викладання курсу шкірних та ве-
неричних хвороб є науково обгрунтованим та специфіко-
ваним. Всі форми навчання мають допомагати розвивати у 
студента медичні поняття про шкірнi і венеричні хвороби, 
клінічне мислення лікаря. Для цього необхідно створити 

методично правильно організований процес викладання. 
Крім практичних занять необхідно вживати й інші форми 
навчальної роботи. Особливу увагу необхідно приділяти 
науковій діяльності, залучати студентів до проведених на 
кафедрі наукових експериментів. Це необхідно для інте-
грування отриманих даних експериментальної діяльності 
та теоретичних знань в практичні навички і розвиватиме 
аналітичні здібності. Студенти можуть бути залучені для 
проведення санітарно-просвітницької діяльності з про-
філактики інфекцій, які передаються статевим шляхом та 
заразних шкірних хвороб. Це дозволить детально опрацю-
вати актуальні на сьогодні питання профілактики [3]. Все 
це буде сприяти формуванню справжнього практичного 
лікаря, який може використовувати сучасні наукові данні, 
формувати особистість. У навчальний процес необхідно 
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залучати не тільки тестові завдання, але й практичне об-
стеження хворих та оволодіння практичними навичками. 
Необхідно проводити обговорення питань колегіально, 
за допомогою відкритих дискусій, щоб кожен студент 
міг висловити свою думку. Під час навчання, студент 
вчиться розгледіти проблему і знайти можливий шлях її 
розв’язання. Необхідно визначити, що проблеми дермато-
венерології тісно взаємопов’язані з іншими областями ме-
дицини. у викладанні курсу шкірних та венеричних хво-
роб необхідно враховувати не тільки вплив хвороб шкіри 
на інші органи і системи, а й вплив патології внутрішніх 
органів на стан шкірних покривів. Важливою є участь сту-
дентів у розробці творчих проектів. Самостійна робота по-
винна розвивати індивідуальні здібності студента, вести 
до поповнення і вдосконалення його знань і практичних 
навичок, закріплення отриманої раніше інформації [2]. 
Розвиток навичок самоосвіти досягається використанням 
інноваційних форм навчання: навчальних тестів, мульти-

медійних посібників для самостійної роботи. Процес ви-
кладання предмета вимагає високого рівня теоретичної та 
практичної підготовленості викладача. 

Висновки. Отже, різні форми педагогічної діяльності, 
спрямовані на навчання, розвиток і виховання студентів, за-
безпечують ефективність процесу формування ціннісного 
ставлення майбутніх фахівців до професійної діяльності.
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Вступ. В останні роки суттєвих змін зазнав розподіл 
випускників медичних ВУЗів, які навчалися за державним 
замовленням. З 2017 року випускники  вільні у виборі міс-
ця роботи, відповідно до частини першої статті 64 Закону 
України «Про вищу освіту», тобто ВУЗи не зобов’язані 
працевлаштовувати студента, а сам студент самостійно 
обирає перше місце роботи і проходження інтернатури. 
Згідно з «Покроковим роз'ясненням щодо зарахування ви-
пускників, які навчалися за державним замовленням, до 
інтернатури у 2019 році», опублікованим на сайті МОЗ. у 
2019 році студенти-медики, які навчалися на бюджетній 
формі навчання, можуть або скористатись можливістю 
розподілу, або знайти самостійно місце працевлаштуван-
ня з проходженням інтернатури [1].

Основна частина. Розподіл випускників проводиться 
не пізніше, ніж за 4 місяці до закінчення студентами 
закладу вищої освіти [2]. Комісія зі сприяння  працевла-
штування випускників забезпечує видачу направлення на 
роботу випускників відповідно до спеціальності, набутої 
у закладі освіти, з урахуванням сімейного стану, стану 
здоров'я випускника, членів його сім'ї, академічної успіш-
ності, активності у науково-дослідній і громадській роботі 
та побажань. Для об’єктивізації успішності студентів, які 
навчаються за державним замовленням використовується 
інтегрований рейтинговий показник (ІРП) [3].

Цей показник враховує всі види діяльності студента і 
оцінює її в балах: 70% – успішність випускника, 15% – його 
громадська активність, ще 15% – наукова діяльність. А тому, 
студенти, які не лише досягли високих показників успіш-
ності в навчанні, а й займалися науковою та громадською 
роботою, можуть претендувати на омріяні робочі місця. 

ІРП розраховується за визначеною формулою: 
Х=Ах0,7+Вх0,15+Сх0,15, де «А» – оцінка академічної 
успішності (середній бал), «В» – оцінка громадської роботи 
(середній показник за участь студента у студентському само-
врядуванні, громадській, спортивно-масовій роботі, худож-
ній самодіяльності), «С» – оцінка наукової роботи (середній 
показник за наукову роботу студента); 0,7 та 0,15 – коефіці-
єнт значимості, який використовується з метою одержання 

цифрових значень визначених показників для подальшого 
ранжування діяльності студента у програмі «Контингент». 
У зазначеній програмі визначається середній бал студента за 
традиційною шкалою («3», «4», «5»). Це оцінки з навчаль-
них дисциплін попередніх років навчання: 5 років –медичні, 
медико-психологічний факультети, ФПЛЗСУ; 4 роки – сто-
матологічний, фармацевтичний факультети. 

Студентський науковий гурток (СНГ)  є основною 
структурно-функціональну одиницею в організації науко-
вої роботи студентів на кафедрі інфекційних хвороб, ство-
реною з метою допомоги та координації студентів у про-
веденні досліджень та поглибленого вивчення предмету. 
СНГ приймають до своїх лав усіх зацікавлених студентів 
університету незалежно від курсу та факультету [4]. Чле-
ном наукового гуртка може стати кожен студент, котрий 
приймає активну участь у його діяльності та регулярно 
відвідує засідання, що має відображення й в ІРП. 

Висновки. Запровадження ІРП суттєво підвищило 
мотивацію студентів до роботи в СНГ. Адже здобутки на 
теренах студентської науки (призові місця на Всеукраїн-
ській студентській олімпіаді, доповіді на наукових конфе-
ренціях, наукові тези та статті) суттєво підвищують ІРП. 
Найбільш значущі результати  дають місця переможців 
на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади. Протягом останніх 
3 років (2016-2018 рр.) вихованці кафедри інфекційних 
хвороб на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 
“Інфекційні хвороби” виборюють ІІ місце. Цей результат  
покращує ІРП  на 0,6 бала.
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