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Реорганізація освітнього процесу медичного вузу продиктована 

збільшеним попитом на якість освіти та вимогами до викладацької 

діяльності. Проте, часові рамки на вивчення та осмислення нової 

інформації досить обмежені. Тому, пошук раціональних способів 

навчання, які б сприяли покращенню сприйняття, поглиблення та 

осмислення отриманих знань, є першочерговим завданням вищої медичної 

школи. Згідно з концепцією розвитку охорони здоров'я населення України 

і нових державних стандартів вищої медичної освіти з'явилася 

необхідність підготовки кваліфікованих лікарів, впровадження нових 

технологій. 

Розрізняють різні типи засвоєння людиною інформації – це 

візуальний, аудіальний, кінетичний та номінальний. Візуальний тип 

дозволяє засвоювати інформацію наочно, в той же час гірше сприймається 

інформація «на слух»; аудіальний, навпаки, сприяє засвоєнню інформації 

на слухових образах. Дослідження стверджують, що людина засвоює 10 % 

прочитаної, 20 % почутої інформації та при їх комбінації засвоєння зростає 

до 50 %. Саме тому краще засвоюється матеріал, в якому 

використовуються візуальні і слухові ефекти [2]. 

Основними завданнями пропедевтики внутрішньої медицини є 

навчання основам деонтології та професійної етики, оволодіння 

об'єктивними і суб'єктивними методами обстеження хворих, знання 

основних симптомів та синдромів при поширених захворюваннях, 

сучасних лабораторно-інструментальних методів дослідження та їх 

інтерпретації.  

Значну увагу кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб приділяє 

глибокому вивченню різних методів обстеження пацієнтів і оцінці 

отриманих результатів, тому закономірним етапом в розвитку системи 

навчання стало створення онлайн-курсів для самостійної роботи студентів. 

Створення онлайн-курсу дає можливість зафіксувати точку опори для 

розвитку студента. Треба відзначити, що матеріал, представлений в 

онлайн-курсі, має найкоротшу траєкторію доставки навчальної інформації 

до студента, тому є найліпшою формою для організації навчання, які 

повинні відображати сучасні напрямки розвитку медицини та фармації. 

Отримання теоретичних знань не представляє великих складнощів – у 

розпорядженні студентів книги, статті, лекції, відеоматеріали, в той час, як 

самостійне засвоєння матеріалу часто викликає труднощі у студентів. Тому 

в Запорізькому державному медичному університеті набув досвід 
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впровадження онлайн-курсів для полегшення засвоєння студентами 

матеріалу, який винесений для самостійної роботи [1, с. 48]. 

Онлайн-курс розробляється в Edx Studio, що забезпечує зручність у 

використанні і роботу на персональних комп'ютерах або інших 

аналогічних пристроях у вільний від аудиторного навантаження для 

студентів час. 

В теперішній час на кафедрі мультимодальної діагности та 

пропедевтики розроблено 2 онлайн-курси з дисципліни «Пропедевтика 

внутрішньої медицина» для самостійної роботи студентів за розділом 1: 

«Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб». 

Структура онлайн-курсу включає створення проекту сценарію і 

наповнення його навчальними елементами. Такий сценарій, який 

розробляється і наповнюється співробітниками нашої кафедри, дозволяє 

студенту здійснити пошук завдяки системі навігації за ключовими 

словами, специфічними термінами або за допомогою електронного меню 

онлайн-курса, що містить усі розділи. 

Безперечною перевагою онлайн-курсу є можливість анімації різних 

схем, малюнків, відеозаписів, що дозволяє наочніше ілюструвати процеси, 

що описуються в змісті заняття. 

Таким чином, розроблені нашою кафедрою онлайн-курси створюють 

більш сприятливі умови для вивчення і засвоєння тем самостійної роботи, 

активізує мотивацію саморозвитку та самовдосконалення, що є важливим 

пріоритетом у підготовці майбутнього лікаря. 
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