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продиктовані особливостями їхньої майбутньої професії.  Процес фор-
мування готовності студентів до професійно зорієнтованої іншомовної 
діяльності в медичному виші полягає в активізації внутрішніх психоло-
гічних ресурсів,  професійно важливих якостей і властивостей особи-
стості студента; в збагаченні знань і вмінь, які дозволили б здійснювати 
міжнародні контакти в професійній сфері.

Висновок. Таким чином, готовність студентів-медиків до професій-
ної іншомовної діяльності передбачає досягнення ними відповідного 
рівня володіння іноземною мовою в межах медичної галузі, що є вкрай 
важливим для їх подальшого професійного розвитку.

Література
1. Проніна О. М. Професійна мовна підготовка студентів-медиків 

при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії : проблеми і 
завдання / О. М. Проніна., М. М. Коптев // Вісник проблем біології і меди-
цини. – 2015. – Вип. 3, Том 1 (12). – С. 59-62.

ВИКОРИСТАННЯ MS TEAMS ПАКЕТУ OFFICE 365 
ЯК ОСВІТНЮ ДИСТАНЦІЙНУ ТЕХНОЛОГІЮ В 

КАРАНТИННИХ УМОВАХ, ЗУМОВЛЕНИХ COVID-19

Рябоконь О. В., Фурик О. О., Калашник К. В., Оніщенко Т. Є., 
Задирака Д.А., Оніщенко Н. В., Саліонов В. О.

Запорізький державний медичний університет 

Організаційні зміни в системі охорони здоров’я України, які відбу-
лися у перед карантинні часи, потребували впровадження змін у ме-
дичній освіті з використанням сучасних інтерактивних технологій при 
підготовці конкурентноспроможніх майбутніх лікарів. Проте, в умовах 
карантину, що обумовлений COVID-19, організація якісного освітнього 
процесу без хмарних технологій не постає можливим, а вибір освітньої 
дистанційної технології не має відрізнятися від традиційного [1, 2, 3].

Так, завдяки підтримці кафедри медичної та фармацевтичної ін-
форматики і новітніх технологій Запорізького державного медичного 
університету співробітники всіх кафедр (й інфекційних хвороб у тому 
числі) у якості інструменту для проведення як лекцій, так і практичних 
занять, засвоїли засоби MS Forms та MS Teams пакету Office 365 для ре-
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алізації змішаної форми навчання з повною візуалізацією у синхронно-
му онлайн режимі [4, 5, 6].

Безпосередньо викладачі мають можливість сформувати віртуаль-
ні команди, які включають академічний склад групи та співробітни-
ків профільних деканатів для моніторингу якості освітнього процесу. 
Для забезпечення якісного освітнього процесу із здобуття професійних 
знань організація проведення практичних занять в режимі реального 
часу не відрізняється від традиційного. Так, під час проведення занять 
викладачі мають можливість проконтролювати відвідування його сту-
дентами, визначити рівень знань з певної теми шляхом тестування й 
виконання завдань, провести онлайн зустріч для опитування та диску-
сії щодо найбільш важливих термінів, понять, певних проблематичних 
питань теми. Окрім того, для опрацювання та оцінювання виконання 
самостійної роботи студентів успішно застосовуються онлайн курси на 
платформі EDX. 

Неможливо не зазначити, що при проведенні занять для студентів, 
які вивчають різні дисципліни на різних кафедрах, як одним із крите-
ріїв якості освітнього процесу є визначення єдиних вимог та критеріїв 
оцінювання.

Висновки. В умовах карантину, що обумовлений COVID-19, орга-
нізація якісного освітнього процесу без хмарних технологій не постає 
можливим, а вибір освітньої дистанційної технології не має відрізняти-
ся від традиційного за якістю надання освітніх послуг й успішне опану-
вання яких стане основою для професійної безперервної освіти лікарів 
у майбутньому.
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ДО ПИТАННЯ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ЯК СУЧАСНОЇ 
ФІЛОСОФІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Савичук О. В., Любарець С. Ф., Любарець Т. Ф.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця м. Тернопіль 

ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини 
НАМН України” м. Київ

Вступ. Студентоцентризм є базовим принципом організації освіт-
нього процесу у сучасній вищій школі, при якому важливою умовою 
є врахування індивідуальних особливостей особистості кожного здобу-
вача вищої освіти, здатність до формування індивідуального профілю 
компетенцій [1]. Орієнтація закладу вищої освіти (ЗВО) на особистість 
здобувача вищої освіти дає можливість підготувати конкурентоспро-
можного фахівця на сучасному ринку праці. 

Основна частина. Мета студентоцентризму – створення сприят-
ливих умов для якісного засвоєння знань, формування професійних 
компетентностей, при збереженні свобод здобувачів вищої освіти для 
досягнення культурних і освітніх цілей. Цілями студентоцентричної мо-
делі освіти на сьогодні є: здобуття кожним випускником ЗВО якісних 
знань; формування належних умінь до навчання впродовж усього жит-
тя; розвиток креативного мислення; надбання достатнього досвіду у ви-
користанні знань і компетенцій; виховання поваги до загальних правил 
громадянської поведінки у суспільстві [1, 2].

Висновок. Студентоцентризм – це сучасна філософія освітньої ді-
яльності, нове усвідомлення цінностей, які мають домінувати у стінах 


