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ння, допомагаючи встановлювати оптимальні взаємовід
носини з хворими і молодшим медичним персоналом, до
зволяють комплексно вирішувати освітні, пізнавальні, 
світоглядні, ціннісні та виховні завдання вищої медичної 
освіти. Задовільний рівень оволодіння комунікативними 
навичками дозволить фактори «Яконцепції» молодих лю
дей диференціювати із юнацькою зарозумілістю.
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Постійне вдосконалення цифрового подання інформа
ції та організації доступу до неї із застосуванням 
комп'ютерних мереж викликає не аби яку зацікавленість 
до різноманітних інформаційних технологій в освіті та на
вчанні. У світі сформувалася концепція публікації на
вчальних матеріалів для віддаленого доступу у вигляді 
масових відкритих онлайн курсів (Massive Open Online 
Course, МООС).

Масивні відкриті онлайнкурси (MOOC)  це широкі 
доступні дистанційні курси, які пропонують університети 
на різних платформах. Серед прикладів таких платформ 
MOOC  Coursera, EdX, Udacity. З 2015 року в Запорізько
му державному медичному університеті було введено 
кілька дисциплін, які навчаються на платформі EdX. Це 
підвищує ефективність навчання по кожній спеціальності, 
незалежно від місцезнаходження учня. Інша позитивна 
сторона платформи  здатність координувати викладання 
особливої дисципліни між вищими школами України і Єв
ропейського Союзу. Сьогодні це може допомогти охопити 
академічну мобільність. Онлайнкурс «Клінічна біохімія» 
на платформі EdX включає лекційні матеріали з усіма те

мами (біологічні маркери серцевосудинних і неврологіч
них захворювань, маркери окисного стресу і запалення, 
фактори ендогенного цитозахисту, апоптоз, молекулярна 
діагностика аутоімунних захворювань і цукрового діабету, 
молекулярна діагностика захворювань шлунковокишко
вого тракту, маркери розмноження, пренатальна діагнос
тика), ситуаційні задачі і контроль досягнутих знань один 
раз в тиждень, іспит. Технологічні можливості платформі 
EdX дозволяють представити теоретичний матеріал у до
ступній для сприйняття формі та провести контроль отри
маних знань та вмінь. Сертифікат видається тільки тоді, 
коли студент опанує всі лекційні та демонстраційні мате
ріали і досягне достатньої суми балів. Беручи до уваги 
все згадане вище, можна вважати, що онлайнкурси ма
ють високий потенціал в освітньому процесі навчально
го закладу. 
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