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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ БІОФІЗИКИ У МЕДИЧНИХ ВНЗ 

У системі теоретичних дисциплін, що викладаються в медичному ВНЗ, біофізиці відводиться 
особливе місце. Вона повинна підводити підсумок вивченню точних наук і служити "містком" між 
ними та біологічними і медичними науками. 

Методологія викладання фізико-математичних дисциплін в нашій країні має давні традиції і 
довела свою ефективність. Методиці навчання фізиці у вищій школі присвячені праці таких 
учених як Горбачук І.Т., Кучерук І.М., Луцик П.П., В.М. Барановський, И.В Бережний. В той же 
час, викладання біофізики як фізики "живих систем" відрізняється своїми особливостями. 
Методичні проблеми навчання біофізиці в медичних ВНЗ вивчалися наступними ученими 
П.Г.Костюком, В.Л.Зимою, І.С.Магуром, В.О. Тіманюком: 
О.М.Животовою, Л.Ф. Ємчик, Я.М. Кміт, О.В. Чалим, І.Є. Булах, Н.В. Стучинською, Е.І. 
Личковьским. 

Стрімкий розвиток важливих для клінічної медицини розділів біофізики призводить до Досвід 
показує, що більшість студентів-першокурсників мають складнощі в засвоєнні існуючого 
матеріалу, що вимагає вдосконалення методики навчання. Метою роботи є аналіз методичних 
проблем навчання біофізиці в медичному- ВНЗ. 

У традиції національної педагогічної школи визначені наступні принципи, на яких повинні 
базуватися будь-які методи навчання фізиці студентів [1]: зв'язки фізики з іншими учбовими 
предметами; науковості, систематичності і послідовності; наочності і доступності; поетапності і 
варіативності вивчення ; свідомості і творчої активності студентів; переходу від навчання до 
самоосвіти. 

Розглянемо, як реалізуються ці принципи в процесі навчання біофізиці в медичному ВНЗ. 
1. Зв'язок біофізики з іншими учбовими предметами 
Для визначення зв'язків, нами були проаналізовані теми заняття одного модуля "Біологічна 

фізика" курсу біофізики для студентів лікувального факультету [2] і виділені загальні поняття, 
якими біофізика пов’язана з іншими дисциплінами, що вивчаються в медичному ВНЗ. До таких 
дисциплін були віднесені: фізіологія (нормальна і патологічна), клінічна і патологічна анатомія, 
біологічна хімія, органічна хімія, фізична хімія, фармакологія, молекулярна біологія і генетика, 
інструментальні методи функціональної діагностики, спеціальні медичні дисципліни (кардіологія, 
терапія, фтизіатрія, онкологія і так далі). 

Реалізація першого принципу вимагає, щоб до моменту початку вивчення спеціальних 
медичних дисциплін у студентів має бути сформований понятійний апарат, який дозволить їм 
оцінювати складні біологічні процеси, що протікають в організмі в категоріях точних наук 
(фізико-хімічних). Завдання викладача допомогти студентові встановити ці зв'язки між біофізикою 
і іншими предметами. Методична проблема встановлення таких зв'язків для викладача в курсі 
біофізики полягає в різноманітті і складності цих зв'язків. Для окремих тем зв'язки є змістовними 
(наприклад, для теми «Термодинаміка»), для інших - операційними («Кардіографія», 
«Гемодинаміка») [3]. Для вдосконалення методики викладання, пропонується створення глосарію, 
який буде доступний студентам не лише на першому, але і на старших курсах. Створення глосарію 
вимагає спільної роботи представників різних кафедр. 

2. Принцип науковості, систематичності і послідовності навчання. Виконання цього 
принципу' утруднюється різноманітним змістом курсу, який обумовлений історією становлення 
біофізики як науки, також різноманітністю типів міжпредметних зв'язків за 
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тимчасовим чинником. Зустрічаються як односторонні внутрішньокурсові зв'язки (тема 
"Механічні коливання, хвилі"), так і двосторонні зв'язки, які є в основному перспективними 
Наприклад, теми "Будова біомембран і Транспорт речовин через мембрану", детально 
вивчатимуться студентами на другому курсі, годі як біофізику студенти вивчають в першому 
семестрі на першому курсі. Таким чином, під час вивчення біофізики з вищеперелічених 
дисциплін, студенти вивчають тільки органічну хімію, біологію (генетику) і почали вивчення 
анатомії. 

3. Принцип поетапності і варіативності навчання. Викладачеві необхідно зосередити зусилля 
на медичних і біологічних аспектах, щоб дати незнайомий, складний в розумінні студентам 
матеріал в стислій формі. Для цього необхідно щоб у студента була надійна база з основних понять 
і законів фізики. Наприклад, щоб студент міг зрозуміти складний механізм потенціалу спокою 
клітини, необхідно щоб він розумів природу електричних взаємодій в розчинах (електроліти), мав 
уявлення про молекулярно-кінетичну теорію, і питання пов'язані з перенесенням (мас, імпульсів, 
енергії, електричного заряду) та фізичні закони. 

Досвід показує, що значна частина студентів-першокурсників мають нестачу знань з фізики 
курсу середньої школи. Недолік знань можна пояснити малою кількістю годин, що відводяться в 
школі на вивчення фізики, відсутністю обов'язкових випускних іспитів у школі з фізики і 
математики. Вирішення цього питання вимагає адміністративних методів управління і є 
предметом окремого дослідження. На рівні окремого ВНЗ можна доповнити методику навчання, 
включивши необхідні розділи в самостійну' роботу студентів. 

4. Принцип наочності і доступності. Як і у фізиці, виклад фактів, законів, явиш у курсі 
біофізики обгрунтовується складними математичними викладеннями, які дозволяють віднести її 
до категорії точних наук. 

Оскільки для лікувальних факультетів медичних ВНЗ курс вищої математики не передбачений 
програмою, то викладачі біофізики можуть розраховувати тільки на знання, що студенти отримали 
протягом шкільної підготовки. На жаль, останні роки спостерігається масове різке зниження 
якості шкільної підготовки не тільки з фізики, а й з математики. Більшість студентів зазнають 
труднощі з елементарними математичними операціями (дії з логарифмами, геометричні 
побудови), що не дає їм зрозуміти (а не завчити) матеріал. Об’єктивні причини зниження якості 
шкільної підготовки з математики викладені вище. 

Організація самостійної роботи з математики вимагає особливої методики, яка є предметом 
подальших досліджень. 

5. Принцип свідомості і творчої активності учнів, переходу від навчання до самоосвіти. 
Мотивувати студента до активної самостійної роботи можна доповнюючи теоретичне 

заняття лабораторними роботами, які можуть бути цікаві студентам щодо рішення завдань, 
пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю. 

Таким чином, аналіз реалізації принципів навчання дозволив визначити методичні проблеми 
викладання біофізики, до яких можна віднести змістовну' складність міждисциплінарних зв'язків, 
їх розподіл у часі, обмеженість варіативної частини навчання і доступності, внаслідок об’єктивних 
чинників. В існуючих умовах, коригування методів навчання може полягати у вдосконаленні 
організації самостійної роботи. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук методів 
навчання математики. 
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Строгонова Т.В. Методичні проблеми навчання біофізики у медичних ВНЗ. 
Анотація: Розглянуті деякі методичні проблеми викладання біофізики, шо виникають при реалізації головних 

принципів навчання: змістовна складність міждисциплінарних зв’язків біофізики з іншими 
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предметами, розподіл їх у часі; обмеженість варіативного навчання ; доступності внаслідок об'єктивних чинників. 
Запропоновані шляхи вдосконалення методів навчання, які спрямовані на організацію самостійної роботи 
студентів і підвищення їх творчої активності. 

Ключові слова: біофізика, вища математика, медичнй ВНЗ, якість навчання, методика викладання, проблеми 
навчання, принципи навчання. 

Strogonova T.V, Methodological problems of teaching biophysics in medical universities. 
Abstract- Some methodical problems of teaching are сconsidered biophysicists arising up during realization of main 

principles of educating : rich in content complication of interdisciplinary connections of biophysics with other objects, 
them распределенность in time; limit nature of variantness of educating and availability, because of objective socio-
economic reasons. Ways are offered on perfection of methods educating that is sent to perfection organizations of 
independent work and increase of creative activity of students 

Key words: biophysics, higher mathematics, medical institution of higher learning, quality of educating, 
methodology of teaching, problem of educating, principles of educating 
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