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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток освіти, науки та
бізнесу: результати 2020» присвячена основним дослідженням цього року.
Тематика конференцій охоплює всі розділи Міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience», а саме:
- державне управління;
- філософські науки;
- економічні науки;
- історичні науки;
- юридичні науки;
- сільськогосподарські науки;
- географічні науки;
- педагогічні науки;
- психологічні науки;
- соціологічні науки;
- політичні науки;
- філологічні науки;
- технічні науки;
- медичні науки;
- хімічні науки;
- біологічні науки;
- фізико-математичні науки;
- інші професійні науки.
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Pedagogical sciences
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к. м. н., доцент, завідувач кафедри
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к. м. н., доцент
кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Запорізький державний медичний університет
На думку деяких авторів, роль викладача в застосуванні інтерактивних методів на
заняттях є другорядною, особливо це стосується навчання студентів [1, с. 2]. Проте, на наш
погляд, при викладанні лекцій та практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології
вирішальна роль належить викладачу, оскільки залучити студентську аудиторію в
навчальний процес і зберігати при цьому повний контроль під час обговорення дискусійних
питань може лише досвідчений педагог.
Дослідження останніх років дозволили зробити висновки, що на вдосконалення
викладачем педагогічної майстерності впливають не лише зовнішні детермінанти
(академічне визнання найкращих викладачів, сприятливі умови праці тощо), але й внутрішні
(прагнення, бажання та зацікавленість викладача до постійного підвищення кваліфікації у
сфері лекторської майстерності) [2, с. 86-87].
Основною проблемою в підготовці якісних відеолекцій є відсутність в автора лекції
розробленого сценарію, сценарного плану, базових навичок монтажу відеоматеріалів та
досвіду наукових інтерв’ювань. Тому дидактичний рівень відеолекцій, що створюються
самостійно, незадовільний.
Мета роботи: розробити основні принципи створення якісних інформативних
відеолекцій для студентів медичного університету при викладанні дисципліни
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія».
Враховуючи досвід науково-педагогічних співробітників кафедри мікробіології,
вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету, з’явилася
можливість сформулювати основні принципи створення якісних інформативних відеолекцій:
1. Розробка сценарію за темою лекції, ретельна підготовка графічного матеріалу до
усного супроводу лекції.
В залежності від форми запису відеолекції графічний матеріал може бути
представлено у вигляді презентації із записом екрану (наприклад, в програмах
Microsoft Office 365, FastStone Capture, OBS Studio тощо) або запис відеолекції із
подальшим монтажем матеріалів та включення до запису певних фрагментів (ілюстрацій,
схем, тощо) у відеоредакторах Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro тощо.
2. Запис лекції з використанням вебкамери.
При безпосередньому спостереженні за лектором під час відеолекції, його
невербальною мовою: мімікою, жестами, емоціями, а також зовнішнім виглядом, слухачі
набагато ефективніше сприймають інформацію.
3. Жвава та емоційна промова.
Слова лектора не повинні зливатися в суцільний потік інформації, де слухачам важко
відокремити речення один від одного.
4. Представлення 2 – 3-х творчих запитань / завдань в кінці лекції, на які немає
однозначної відповіді.
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Дискусійні питання дозволяють активізувати мисленні процеси студентів, інтегрувати
та проаналізувати матеріал лекції. Відповіді на ці запитання студенти можуть надавати в
коментарях до відеоролика, тим самим розвивати критичне мислення, навички роботи в
групі, шляхом аналізу відповідей інших учасників та представлення власних міркувань щодо
теми дискусії.
5. Обговорення екзаменаційних тестових питань.
Роз’яснення та аналіз питань з бази тестів ліцензійного іспиту КРОК 1.
6. Надання екзаменаційних тестових питань англійською мовою.
Іспит з англійської мови професійного спрямування є другою складовою ЄДКІ, що
перевіряє здатність студента опановувати медичну літературу англійською мовою.
У зв’язку з тим, що на лекціях іноді не вистачає часу детально висвітлити всі частини
плану, або ці питання виносяться студентам до самопідготовки, автори запропонували ідею
запису окремих фрагментів відеолекцій, де лектор розгорнуто та структуровано тлумачить
матеріал спеціалізованого напрямку. Орієнтована тривалість такого різновиду відеоролика –
25-40 хв. Так, наприклад, на лекції «Патогенні клостридії» для студентів – майбутніх лікарів
основна увага приділяється клінічним проявам, мікробіологічній діагностиці та специфічній
профілактиці анаеробних інфекцій. Проте не менш важливим є розуміння механізму дії
бактеріальних токсинів. Тому ця частина лекції висвітлюється автором окремо у відео
фрагменті [режим доступу: https://youtu.be/fccz50gTpXY]. Отже, досвід співробітників
кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного
університету дозволив розробити принципи створення якісних відео лекцій та створити
електронну базу відео-лекцій для студентів медичних спеціальностей.
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