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динаторів ортопедів-травматологів починаються з по-
чатком робочого дня і контролюються і співробітниками 
курсу травматології та ортопедії, і лікарями ординатора-
ми – кураторами.

Підвищення рівня підготовки лікарів, який би від-
повідав кваліфікаційній характеристиці фахівця, стає 
неможливим без впровадження в навчальний процес 
комп’ютерних технологій. Використання можливостей 
комп’ютерної техніки сприяє засвоєнню майбутніми ліка-
рями, клінічними ординаторами, лікарями-курсантами ве-
ликого обсягу знань. Всі лекції створені у комп’ютерному 
варіанті у вигляді презентацій, слайди яких більше при-
вертають увагу слухача і дають можливість краще за-
своювати матеріал. Сьогодні ми не уявляємо наше життя 
без інтернету, можливості якого майже не обмежені. Ви-
користовують ці технології з приводу багатьох питань – і 
навчальних, і лікувальних: можливо знайти відповідь на 
запитання по темі, можливо на відстані проконсультува-
тися з більш досвідченими фахівцями, можливо за до-
помогою комп’ютерної програми розглянути результати 

комп’ютерних досліджень. Все це піднімає рівень підго-
товки фахівців на більш вищу сходинку та дає можливість 
всебічному розвитку майбутнього фахівця. 

Таким чином, поєднання традиційних методів підго-
товки майбутніх лікарів з сучасними технологіями сприяє 
підвищенню їх професійної кваліфікації на рівень, який 
би відповідав сучасності. 
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На сьогодні, в Україні кількість кардіоваскулярних 
захворювань стабільно зростає, смертність від серцево-
судинних хвороб становить 68% (404,6 тис. осіб/рік в аб-
солютних показниках). За кількістю смертей перше місце 
займають кардіоваскулярні захворювання. Попередити, 
або ж зменшити негативні наслідки кардіоваскулярних 
захворювань допомагає клінічне впровадження у діагнос-
тику та оцінку ефективності лікування кардіоваскулярних 
захворювань біохімічного скринінгу з визначенням сучас-
них біологічних маркерів (ST2, активний ренін, HSP-білки 
та інші). У зв’язку з вищевикладеним, вкрай актуальним є 
проведення курсів тематичного вдосконалення, семінарів, 
круглих столів, конференцій для практичних лікарів – кар-
діологів, терапевтів з сучасних та інформативних молеку-
лярних маркерів кардіоваскулярних захворювань.

Разом з цим, у Запорізькому державному медичному 
університеті запроваджено дистанційні освітні форми з 
урсів тематичного вдосконалення, лекційних занять вибір-
кових дисциплін із застосуванням платформи EDX. EdX 
— безкоштовна інтернет платформа масових відкритих ін-
терактивних курсів, заснована Массачусетським техноло-
гічним інститутом і Гарвардським університетом в травні 
2012 року. EdX проводить онлайн-курси університетсько-
го рівня в широкому діапазоні дисциплін для слухачів зі 
всього світу на безоплатній основі, а також проводить до-

слідження в галузі навчання. Зараз є 53 школи, некомер-
ційні організації, корпорації та міжнародні організації, які 
пропонують або планують пропонувати курси на ресурсі 
EdX. Враховуючи це, вочевидь перспективним та зручним 
є проведення курсів тематичного вдосконалення для лі-
карів саме з використанням цієї платформи. ТУ «Сучасні 
аспекти біохімічного скринінгу кардіоваскулярних захво-
рювань» включає 4 лекційних занять (презентації у фор-
маті PowerPoint, та відеофайли) за темами: 1. Лікування 
пацієнтів з серцевою недостатністю з застосуванням мар-
керу ST2», вебінар»;2. Перспективи застосування ST2 у якос-
ті маркеру моніторингу ефективності лікування кардіоваску-
лярних захворювань; 3. ST2 – новий, високоінформативний 
маркер серцевої недостатності та інших серцево-судинних за-
хворювань; 4. Тест на активність реніну та його використання 
у клінічній практиці. Після кожної лекції наведено практичні 
та теоретичні запитання у вигляді тестових та ситуаційних за-
вдань. Після проходження курсів лікарі отримують сертифі-
кати про проходження курсів.

Таким чином, проведення курсів тематичного вдоскона-
лення для лікарів на платформі EDX дозволяє залучити до-
сить широку аудиторію без відриву лікарів від основного місця 
роботи. Технологічні можливості платформі EDX дозволяють 
представити теоретичний матеріал у доступній для сприйняття 
формі та провести контроль отриманих знань та вмінь.


