


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Danylo Halytskyy Lviv National Medical University 

 

 

 

 
 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

присвячений 75-річчю кафедри  

медицини катастроф та військової медицини  

Львівського національного медичного університету  

імені Данила Галицького 

 

 

ACTUAL PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

OF MEDICAL SCIENCE AND EDUCATION  

 

COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS  

Dedicated to 75
th

 Annivesary of the Department  

of catastrophe medicine and military medicine  

of Danylo Halytskyy Lviv National Medical University 

 

 

Львів 

2019 

 

Lviv 

2019



 

УДК: 378:001.61  

 
Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичної науки та освіти: 

зб. наук. праць, присвячений 75-річчю кафедри медицини катастроф та 

військової медицини Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького / [упорядник : В.В. Гуменюк]. Львів, 2019. 235 c. 

 
 

Редакційна колегія:  
Чаплик В.В., кандидат медичних наук, доцент, завідуючий кафедри  

Олійник П.В., доктор фармацевтичних наук, професор  

Петрук С.О., кандидат медичних наук, Заслужений лікар України  

Козопас В.С., кандидат медичних наук, доцент  

Євстратьєв Є.Є., кандидат фармацевтичних наук, доцент  

Литвинчук В.Г., кандидат медичних наук 

Жуковський В.С., кандидат медичних наук  

Гуменюк В.В., кандидат педагогічних наук  

 
 

 

Редагування англійською мовою; технічна верстка: 

Гуменюк В.В., кандидат педагогічних наук  
 

 
У збірнику наукових праць відомі дослідники, лікарі, педагоги-практики, 

молоді пошукувачі та працівники вищих закладів освіти висвітлюють сучасні 

теоретичні й практичні аспекти підготовки кваліфікованих медичних спеціалістів, 

обговорюють актуальні питання військової медицини та освіти, медичних 

проблем, пов‘язаних з бойовими та небойовими наслідками надзвичайних 

ситуацій і військових конфліктів.  

Статті збірника подано в авторській редакції. Повну відповідальність за 

достовірну інформацію несуть учасники, їх наукові керівники та рецензенти. 

Видання розраховане на науковців і педагогів-практиків загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів, працівників інститутів 

післядипломної педагогічної освіти.  

 
 

Упорядник:  

Гуменюк В.В., кандидат педагогічних наук. 

 

 

 
© Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019 

© Автори статей, 2019 



Актуальні проблеми та перспективи розвитку медичної науки та освіти 

 
 

 

3 

   

Дралова Олександра 

Усачова Олена 

Конакова Ольга 

Пахольчук Тетяна 

Сіліна Єлизавета 
Dralova Oleksandra 

Usachova Olena 

Konakova Olha 

Pakholchuk Tetyana 

Silina Yelyzaveta 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИТЯЧИХ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У МЕДИЧНОМУ ЗВО 

MODERN FEATURES OF TEACHING CHILDREN'S 

INFECTIOUS DISEASES IN MEDICAL UNIVERSITY 

78 

Єренко Олена 

Смойловська Галина 

Хортецька Тая 
Yerenko Olena 

Smoylovska Halyna 

Khortetska Taya 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

STATE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT  

OF TRAINING OF PHARMACEUTICALS 

86 

Іванькова Наталія 

Строітєлєва Ніна 
Ivankova Nataliya 

Stroiteleva Nina 

АДАПТИВНИЙ КОНТЕНТ НАВЧАННЯ  

З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

ADAPTIVE CONTENT FOR  

MEDICAL INFORMATICS TRAINING  

90 

Лихасенко Іветта 

Лукашенко Ланна 
Lykhasenko Ivetta 

Lukashenko Lanna 

ВДОСКОНАЛЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОПЕДЕВТИКИ  

IMPROVING STUDENTS‘ INDEPENDENT WORK AT THE 

DEPARTMENT OF MULTIMODAL DIAGNOSTIC  

AND PROPEDEUTIC 

93 

Каблуков Андрій 

Мурзіна Олена  

Kablukov Andriy  

Murzina Olena  

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INDEPENDENT WORK 

OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

96 

Різник Ольга 

Закусилова Тетяна 
Riznyk Olha 

Zakusylova Tetiana 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  

В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

COMPETENCY-BASED APPROACH  

IN MEDICAL EDUCATION 

100 

Савка Юліанна 

Сливка Ярослава 
Savka Yulianna 

Slyvka Yaroslava 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ 

ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 

EDUCATIONAL AND METHODOLOGIICAL SUPPORT OF 

STUDENTS‘ INDIVIDUAL WORK AT THE DEPARTMENT 

OF PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY 

103 

Скляр Сергій 

Іванов Олексій 

Черепаха Юрій 
Sklyar Serhiy 

Ivanov Oleksiy 

Cherepakha Yuriy 

ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОНІЧНИХ СИЛОГІЗМІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСВОЄННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ 

СТУДЕНТАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПІДГОТОВЧОГО 

ЕТАПУ ДО ПЕРВИННОГО ОГЛЯДУ 

ПОСТРАЖДАЛОГО НА МІСЦІ  

ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ 

THE USE OF MNEMONIC SYLLOGISMS TO INCREASE 

THE EFFICIENCY OF MASTERING TRAINING MATERIAL 

IN CLASSES WITH STUDENTS IN THE STUDY OF THE 

PREPARATORY STAGE FOR THE INITIAL 

EXAMINATION OF THE VICTIM AT THE SCENE  

OF AN EXTREME SITUATION 

107 

   



Збірник наукових праць, присвячений 75-річчю кафедри медицини катастроф та військової 

медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Львів, 2019 

 

 

 
90 

безпосередній зв‘язок між рівнем освіти людини та її професійним і 

економічним добробутом, впровадження інноваційних технологій в 

навчальний процес підготовки спеціаліста фармацевтичної галузі є дуже 

актуальним та перспективним питанням.  
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АДАПТИВНИЙ КОНТЕНТ НАВЧАННЯ  

З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 

 
Запропонований підхід до формування адаптивного контенту при вивченні курсу 

інформатики у медичному вищому навчальному закладі освіти, який базується на 

поєднанні традиційних підходів та дистанційного навчання. Пропонується 

застосування дистанційних онлайн -курсів та сервісів інтрамережі MS Оffice 365. 

Показано, що ключовим елементом побудови навчання з використанням інформаційних 

технологій є забезпечення віддаленого доступу до навчального контенту. 

Використання адаптивного контенту дозволяє налаштувати процес навчання з 

медичної інформатики, враховуючи загальний рівень підготовки студентів, а також 

створює умови для розкриття індивідуальних здібностей студента та формування 

професійних компетенцій.   

Ключові слова: інформаційні технології, медична інформатика, хмарні 

технології, дистанційний онлайн – курс, середовище MS Оffice 365, хмарні сервіси, 

самостійна робота. 
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ADAPTIVE CONTENT FOR MEDICAL INFORMATICS TRAINING  

 
An approach to the formation of adaptive content in the study of computer science in a 

medical higher education institution based on the combination of traditional approaches and 

distance learning is proposed. The use of remote online courses and services of MS Office 

365 is offered. It has been shown that providing access to learning content remotely is a key 

element in building information technology training. The use of adaptive content allows you 

to customize the process of education in medical informatics, taking into account the general 

level of preparation of students, and also creates conditions for the disclosure of individual 

abilities of the student and the formation of professional competencies. 

Key words: information technologies, medical informatics, cloud technologies, online 

distance course, MS Office 365 environment, services, independent work. 

 

Особливістю сучасної медицини є поява нових термінів – електронна 

медицина та хмарні технології. Основне завдання електронної медицини – 

забезпечення взаємодії між пацієнтами, лікарями та установами за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що включає в себе 

широкий спектр послуг та ресурсів, які знаходяться на перетині медицини 

та інформаційних технологій. Сутність хмарних технологій полягає в 

обміні даними в універсальному вигляді без кодувань і перекодувань, 

зберіганні даних на віддалених носіях. Поступово в «хмари» уходять 

медичні дані – історія хвороби, зображення організму (рентгенограма, 

ЕКГ, візуалізації внутрішніх структур біомедичних об'єктів у вигляді 2D та 

3D), лікарські консиліуми. Отже, постає питання підготовки майбутніх 

лікарів до використання зазначених ресурсів. На нашу думку, саме 

«медична інформатика» стає базою формування відповідних професійних 

компетенцій, які переносяться на інші дисципліни.  

Робоча програма навчального предмету «Медична інформатика» 

складається з лекцій, аудиторних практичних занять та індивідуальних 

завдань для самостійної роботи (60 %), яка в даний час не є 

контрольованою. З метою організації та керування самостійною роботою 

студентів, на кафедрі медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх 

технологій (МФІ і НТ) створені онлайн курси: «Медична інформатика для 

лікарів-інтернів» [1] та «Інформаційні технології у фармації» [2]. Основою 

розроблених курсів є інтрамережа Microsoft Оffice 365 [3], сервіси якої 

використовуються в якості адаптивних навчальних і елементів, а саме: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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електронна пошта, служба обміну миттєвими повідомленнями, засіб 

проведення відеоконференцій і здійснення голосових викликів (Skype).  

Хмарний формат MS Offfice 365 забезпечує доступ до документів і 

даних з різних пристроїв через Інтернет за допомогою браузера, що 

дозволяє студентам спільно працювати над проектами на будь-яких 

пристроях з будь-якої точки світу. Можливість організації спільної роботи 

викладача та студента у середовищі MS Оffice 365 дозволяє зробити 

спілкування викладача зі студентами більш мобільним та ефективним. 

Один із варіантів – це використання сервісу Class Notebook, який дозволяє 

реалізувати роботу в стилі робочих зошитів. Важливим елементом 

організації роботи є формування викладачем календарного плану 

виконання самостійних робіт.  

Самостійна робота студентів зорганізується викладачем шляхом 

створення груп в Active Directory та команд у Microsoft Teams. Завдання 

для самостійної роботи викладач розміщує для спільного доступу, 

використовуючи хмарні сервіси One Drive і MS Teams. Окрім самого 

завдання, викладач задає критерії оцінювання та встановлює строки здачі 

студентом виконаного завдання. За встановленими критеріями 

відбувається розподіл балів за самостійну роботу. Під час виконання 

завдань для самостійної роботи, студенти навчаються створювати свій 

інформаційний простір для організації навчальної та професійної 

діяльності, а саме: створювати групи та настроювати їх параметри; 

додавати нових учасників; обмінюватися повідомленнями з членами 

групи; формувати розклад подій за допомогою календаря; 

використовувати послугу One Drive для зберігання даних та спільного їх 

використання, виконувати аудиторні та самостійні завдання в режимі 

онлайн. 

Запропонований нами підхід до формування адаптивного контенту 

навчання з медичної інформатики дозволяє налаштовувати процес 

навчання, враховуючи загальний рівень підготовки студентів, а також 

створює умови для розкриття індивідуальних здібностей студента та 

формування професійних компетенцій. 
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