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Вивчення теоретичних предметів студентом-медиком є невід ємним етапом формування його, як майбутнього лікаря. Фор-
мування клінічного мислення студентів медичного факультету починається з вивчення теоретичних дисциплін. Підготовка 
фахівців високої якості є головною метою навчального процесу. Глибоке вивчення теоретичних предметів є запорукою фор-
мування базису для подальшого розуміння та вивчення клінічних предметів, формування клінічного мислення  та формування 
високоякісних спеціалістів [2]. Серед основних умов, які визначають ефективність досягнення цієї мети особливе місце посі-
дають методи навчання. Ефективність використання методів навчання в сучасній школі значною мірою обумовлене наявністю 
матеріально-технічних засобів. У вік комп ютеризації одним з найбільш зручним у використанні є електронний посібник.

Study of theoretical subjects by the medical student is an inherent stage of his formation as a future doctor. Formation of the 
clinical thinking of the medical faculty students starts from the study of the theoretical disciplines. Preparation of the highly qualified 
specialists is a main goal of the studying process. Deep learning of  the theoretical subjects is a the key to formation of  a basis for further 
understanding and study of clinical subjects, formation of a  clinical thinking and formation of the highly qualified specialists[2]. Among 
the basic conditions, which determine efficiency of achieving this goal, special place is given to methods of study. Efficiency of usage 
of the studying methods in the contemporary school is mainly determined by the availability of the supplies. In the computer age an 
electronic manual is the most convenient medium to use.

Вступ. Навчання – це організована, двостороння ді-
яльність, спрямована на максимальне засвоєння та усві-
домлення навчального матеріалу і подальшого застосу-
вання отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний 
об’єкт, який "розміщено" між викладачем та студентом і 
використовується для засвоєння знань, формування досві-
ду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання 
суттєво впливає на якість знань студентів, їх розумовий 
розвиток та професійне становлення.

В сучасній вищій школі широко використовуються 
різні засоби навчання: макети та муляжі (людського орга-
нізму і окремих органів та ін.); прилади і засоби для де-
монстраційних експериментів; графічні засоби (малюнки, 
схеми); технічні засоби навчання (діапозитиви, діафіль-
ми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і 
відеозаписи та ін.); підручники і навчальні посібники; 
навчально-методичні посібники, комп ютери та ін.

Одним із засобів, які найчастіше використовуються 
для навчання у вищій школі є навчальний посібник. На-
вчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює 
або частково замінює підручник у викладенні навчально-
го матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або 
окремого його розділу (до навчального посібника нале-
жить також курс лекцій, що застосовується в навчально-
виховному процесі).

основна частина. Сучасний рівень життя, бурхливі 
процеси комп ютеризації потребують удосконалення цьо-
го засобу навчання. На зміну класичному навчальному 
посібнику з явився електронний. Електронний навчаль-
ний посібник – це електронне видання, яке частково або 
повністю замінює або доповнює підручник і офіційно за-
тверджене в якості даного виду видання [4].В цій статті ми 
розглянемо особливості та переваги використання елект-
ронного навчально-методичного посібника при вивченні 
теоретичних предметів.

Оскільки персональні комп ютери стали невід’ємною 
частиною життя практично кожної людини, електронні по-

сібники можуть використовуватися як для самостійної робо-
ти при очному та заочному навчанні. Електронний навчаль-
ний посібник при грамотному використанні може стати по-
тужним інструментом у вивченні будь-якого предмету.

Структура електронного посібника може бути різною. 
Вони не є електронною версією книги, мають таку струк-
туру, яка дозволить самостійно чи під контролем виклада-
ча засвоїти навчальний курс. Посібник, який ми створи-
ли, побудований згідно типової програми, по модульному 
типу. Особлива цінність електронного посібника є втому, 
що, маючи певну базову структуру, він може добудовува-
тись та ускладнюватись, в залежності від потреб як ви-
кладачів (авторів) так і користувачів студентів. Тобто, вра-
ховуючи потреби студентів можна змінити структуру по-
сібника, додати текстову частину, графіку (схеми, таблиці 
та рисунки), анімацію, відеозаписи. Крім теоретичного 
блоку електронний посібник з нормальної фізіології може 
також включати лекційний матеріал.

Важливою умовою успішного навчання є інтерес сту-
дента до досліджуваного предмета, ходу навчання та його 
результату. Інтерес до предмета, пов’язаний з безліччю 
факторів, а саме змістом предмета, організацією навчаль-
ного процесу, системою оцінювання знань, особистими 
якостями викладача, мотиваціями студентів, атмосферою 
в колективі. Використання електронного посібника дозво-
ляє візуалізувати складні фізіологічні процеси та механіз-
ми. З являється можливість створення не тільки зорових, 
але і слухових відчуттів. Електронні посібники істотно 
підвищують якість самої візуальної інформації, вона 
стає яскравішою, динамічнішою. З являється можливість 
наочно-образної інтерпретації істотних властивостей не 
тільки тих або інших реальних об єктів, але навіть і на-
укових закономірностей, теорій, понять. Все це робить на-
вчальний процес захоплюючим, яскравим і, як результат, 
більш продуктивним.

Згідно європейським стандартам кредитно-модульної 
системи освіти самостійна робота поступово перетворю-
ється на провідну форму організації навчального проце-
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су. Зараз роль самостійної роботи настільки зросла, що 
її доводиться спеціально планувати, створювати для неї 
спеціальні форми і методи та засоби навчання. На разі ін-
тенсивна комп’ютеризація зобов язала викладачів медич-
них університетів до реорганізації навчального процесу та 
поширення використання інноваційних засобів навчання, 
одним з яких є електронний посібник [2, 3, 5].

Електронний посібник полегшує розуміння навчально-
го матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній 
літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, 
вплив на слухову і емоційну пам ять допускає адаптацію ін-
формації відповідно до потреб студента, рівня його підготов-
ки, інтелектуальних можливостей; виконує роль викладача; 
може виконувати навчальну та контролюючу функцію.

Висновок.Таким чином, електронний посібник, ма-
ючи всі ознаки навчального посібника, має принципово 
нові, у порівнянні з ним, якості, що включають елементи 
гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують ви-
сокий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерак-
тивність, забезпечувати нові форми структурованого по-
дання інформації і знань.

Також потрібно враховувати й негативні моменти: 
по-перше, робота з комп ютером швидко стомлює студен-
тів, може погано впливати на зір або навіть призводити 
до розладу нервової системи;по-друге, комп’ютеризоване 
навчання не розвиває здатності студентів чітко й образно 
висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості 
усного мовлення. 

Але в час, коли освіта набуває кардинальних змін, ви-
никає необхідність залучення інноваційних методик до 

процесу формування у студентів предметних та життєвих 
знань і вмінь, які очікуються від працівника для ефектив-
ного виконання його обов язків [1].
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Основним завданням працівників вищої освіти сьо-
годні є забезпечення якості підготовки спеціалістів, які 
б відповідали міжнародним вимогам. У зв’язку з модер-
нізацією вищої освіти виросла роль самостійної роботи 
студентів. Тому навчальний процес потребує постійного 
удосконалення педагогічних методик з провадженням су-
часних інтерактивних методів навчання, які на відміну від 
традиційних дозволяють активізувати навчальний процес, 
зробити його більш цікавим та менш втомлюючим для 
студентів. Ця методика змінює роль і функції викладача – 
він перестає бути центральною фігурою, а лише займа-
ється організацією навчального процесу: готує до уроку 
необхідні завдання, складає ситуаційні задачі, формулює 
питання для обговорення в групі, використовує на прак-
тичних заняттях ділові ігри, коректно контролює щоб сту-

денти правильно виконували індивідуальні завдання, до-
помагає в разі серйозних утруднень. Аптечна технологія 
ліків є профілюючою дисципліною для студентів спеці-
альністю «фармація» . Під час проведення практичного за-
няття, студенти під керівництвом викладача підкріплюють 
освоєні теоретичні основи АТЛ оволодінням практичних 
навичок з приготування єкстемпоральних лікарських засо-
бів. Для кращого засвоєння матеріалу доцільно викорис-
товувати наочні посібники, учбові фільми, таблиці, зразки 
приготованих до відпуску препаратів, зразки рецептів із 
заповненим ППК, методичні рекомендації. 

На формування знань, умінь і навичок майбутніх спе-
ціалістів провізорів великий вплив має особистість викла-
дача, стиль його роботи зі студентами, спілкування, пове-
дінка, педагогічна майстерність. 


