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Важливою складовою професійної медичної освіти е 
формування у  студентів інформаційних та комунікативних 
компетенцій. Метою роботи було визначення необхідності в 
розробці електронного навчально-методичного контенту для 
студентів-медиків. Для вирішення поставленої мети роботи 
нами було проведене анонімне анкетування 60 вітчизняних 
студентів. Під час підготовки до практичних занять при вивченні 
патоморфології та судової медицини, 78,3% студентів 
використовують електронну версію підручника, 55% студентів 
електронні ресурси інтернету. Враховуючи, результати 
анкетування та неодноразові побажання студентської спільноти 
співробітниками кафедри патологічної анатомії і судової 
медицини була розроблена тестова електронна версія 
навчального посібника «Визначення давності смерті». Таким 
чином, розповсюдженість та доступність у  використанні під час 
підготовки до занять студентами електронних приладе, що 
було нами також відображено за результатами анкетування, 
мотивує викладача на осучаснення навчального процесу, 
опанування ним нових методів і  технологій, формування 
інформаційних компетенцій, відповідних сучасному навчальному 
контенту.
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Клю чов і слова: компетенції, форма навчання, електронний 
посібник, судова медицина.

Важной составляющей профессионального медицинского 
образования является формирование у  студентов 
информационных и коммуникативных компетенций. Целью 
работы было определение необходимости в разработке 
электронного учебно-методического контента для студентов- 
медиков. С этой целью нами было проведено анонимное 
анкетирование 60 украинских студентов. При подготовке к 
практическим занятиям, изучая патоморфологию и судебную 
медицину, 78,3% студентов используют электронную версию 
учебника, 55% студентов -  электронные ресурсы интернета. 
Учитывая результаты анкетирования и неоднократные 
пожелания студенческого общества сотрудниками кафедры 
патологической анатомии и судебной медицины была 
разработана тестовая электронная версия учебного пособия 
«Определение давности смерти». Таким образом, 
распространенность и доступность в использовании при 
подготовке к  занятиям студентами электронных средств, что 
нами было отражено по результатам анкетирования, мотивирует 
преподавателя на усовершенствование учебного процесса 
путем овладения им новыми методами и технологиями, что 
способствует формированию информационных компетенций, 
соответствующих учебной программе.
Ключевые слова: компетенции, формы обучения, электронное- 
пособие, судебная медицина.

An important component of professional medical education is the 
formation of information’and communication skills among students. 
The aim of this work was to determine the need for the development 
of learning content for medical students. To this end, we conducted 
an anonymous survey of 60 Ukrainian students. In preparation for 
practical classes (pathomorphology and forensic medicine), 78.3% 
of students use the electronic version of the textbook, 55% of stu
dents use electronic resources of the Internet. Taking into account 
the results of the questionnaire and the repeated wishes of the stu
dent society, the staff of the Department of Pathological Anatomy 
and Forensic Medicine developed a test electronic version of the 
training manual “Determination of the time of death". Thus, the prev- ■ 
alence and availability in use in preparing students for electronic
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media motivâtes the teacher to improve the leaming process by 
mastering it with new methods and technologies, which contributes 
to the formation of information competencies corresponding to the 
training program.
Key words: compétences, forms of training, electronic manual, 
fprensic medicine.

Вступ. В сучасній європейській медичній освіті впровадження компетент- 
нісного підходу в навчанні -  є найбільш дієвим механізмом для забезпечення 
високої якості підготовки лікарів. Компетентнісний підхід орієнтує процес нав
чання на результати навчання -  загальні та фахові компетенції, які повинен 
здобути студент після завершення відповідного освітнього рівня [2]. Сучасний 
стан освіти вимагає зміни в процесах отримання, зберігання і відтворення знань 
у студентів, що інтегрується зі здатністю находити, аналізувати та синтезувати 
професійну інформацію, необхідну для навчання. Вирішення цієї проблеми 
залежить від запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікацій
них технологій [1,4]. Процес інформатизації не обійшов і медичну освіту. 
Навчання шляхом використання електронних підручників, мультимедійних 
навчальних ресурсів не тільки привабливе для студентів, але й більш ефектив
не у порівнянні з традиційними методами навчання [6]. Експериментальне 
дослідження інноваційних методів електронного навчання -  шлях для розробки 
найбільш дієвих та ефективних моделей медичної освіти [5].

Таким чином, важливою складовою професіоналізму, окрім засвоєння 
знань, опанування'студентами-медиками практичних навичок, є формування, 
у них інформаційних та комунікативних компетенцій.

Метою роботи було визначення необхідності в розробці електронного 
навчально-методичного контенту для студентів-медиків.

Матеріал та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети робо
ти нами було проведене анонімне анкетування вітчизняних студентів 3-4 
курсу медичних та стоматологічного факультетів, бюджетної та контрактної 
форм навчання. В анкетуванні прийняли участь 60 студентів (23 чоловіка 
(38,3%) та 37 жінок (61,7%)). Анкета містила, поряд з питаннями щодо 
навчальної, методичної, організаційної, виховної роботи кафедри, питання 
відносно переважного використання студентами при підготовці до практич
них занять та під час самостійної роботи друкованих чи електронних засобів 
навчання. Отримані анкетні дані були оброблені математичними методами та 
представлені у вигляді діаграм.

Результати дослідження. Середній вік студентів, які прийняли участь в 
анкетуванні, складав 20,1 ±1,3 років. На питання в анкеті, щодо навчально-ме
тодичних матеріалів, які використовують студенти лід час підготовки до прак
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тичних занять та під час самостійної поза аудиторної роботи при вивченні 
патоморфології та судової медицини, 47 студентів (78,3%) вказали на елек
тронну версію підручника, 33 студента (55%) використовують електронні 
ресурси інтернету. Менше половини опитаних вказали в анкеті, що вико
ристовують паперову версію підручника з бібліотечного фонду академії 
(48,3%) та методичні друковані матеріали кафедри (35%) (рис.1).
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Рис. 1. Навчально-методичні матеріали, які використовуються студентами 
при підготовці до практичних занять та самостійної роботи.
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Рис.2.Використання електронних приладів студентами при підготовці до 
практичних занять та самостійної роботи.
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На друге питання в анкеті, якими електронними приладами користують
ся студенти під час підготовки до практичних занять та під час самостійної 
поза аудиторної роботи при вивченні патоморфології та судової медицини, 41 
студент (68,3%) вказав на смартфон, 35 студентів (58,3%) -  застосовують 
ноутбук (рис.2). 35% студентів використовують для підготовки і ноут
бук, і смартфон.

Враховуючи результати анкетування та неодноразові побажання студент
ської спільноти співробітниками кафедри патологічної анатомії і судової 
медицини була розроблена тестова електронна версія навчального посібника 
«Визначення давності смерті» (рис.3,4). Окрім інформаційного контенту 
(довідник існуючих методів визначення давності смерті у вигляді таблиць), 
електронний посібник має інтерактивну складову у вигляді автоматичного 
розрахунку давності смерті за різними методиками при введені відповідних 
цифрових даних при дослідженні трупа [3]. У порівнянні з друкованою версі
єю навчальний електронний посібник містить завдання різного рівня склад
ності, має значно вищу наочність, допомагає студенту в його самостійній 
роботі за рахунок різноманітності клінічних задач та тестів, контекстних під
казок та гіпертекстових посилань.

Рис.З. Скриншот початкового вікна навчального електронного посібника.
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ня. Для досягнення результатів навчання студент повинен опанувати значний 
обсяг професійної інформації самостійно. Відомо, що ефективність самостійної 
роботи студента залежить від умов її організації, мотивації до її виконання, 
змісту та характеру завдань, логіки викладання завдань, якості досягнутих сту
дентами результатів під час виконання цієї роботи. При вивченні судової меди
цини, як медичної дисципліни, на 4-му курсі, найбільша увага, у відповідності 
до навчальної програми, приділяється розділу дослідження трупів як на місці 
його виявлення, так і при дослідженні в судово-медичному морзі. Обґрунтування 
судово-медичних висновків та розуміння їх медико-юридичних наслідків -  є 
також однією з кінцевих цілей навчання. Розробка веб-симуляторів віртуальних 
випадків смерті дозволить значно швидше сформувати експертне мислення 
[7]. Розповсюдженість та доступність у- використанні під час підготовки до 
занять студентами електронних приладів, що було нами також відображено за 
результатами анкетування, мотивує викладача на осучаснення навчального 
процесу, опанування ним нових методів і технологій, формування інформацій
них компетенцій, відповідних сучасному навчальному контенту. Останнім часом 
все більше в навчальній роботі застосовуються цифровий відеоконтент, клініч
ні симулятори та мобільні пристрої. Реалізація мультимедійних методів навчан
ня гармоніює з поточними змінами в навчальних програмах. Сьогодення вже 
визнало такі технології невід’ємними для продовження реформування медич
ної освіти, що створює нові виклики та можливості для викладачів фундамен
тальних та клінічних дисциплін [8].

*  Г/-.У :-і.і • * : Ь.; • - '' ;• трупн і плями.. . • -я у  _ ~
~ 'У ; . >•; -.іу.:-у г-. -у:/.-1. • . • ■•'•.у л 1'';' .у. •

Трупні^ ' плями,- і  у т в о р в к я 'ь ія ' 'в н а с л ід о к  
ст ікання «рові в  нижче розташ ован і част іи іи  тіла і. 

-.скупчення ( і - в . судинах; особлива  кап іляра« -{при  
лоп рж ечн і трур а  з и .р п и н і:  » ж и > а 'я а л я о п ,с я  на 
<ЮГ/^Иці.'вв|іхйі>о? трвги^ 'С П иЯ 'и ’ 'оопереі(у, задніх 
поверхонь'»нц івох. П росвічуючи крізь 'ш кіру,' еони 

« ійа о л -Ш ііа  смнь<й̂ юЬетр̂ лі«ньсь.бзгряни>: тим. 
:щ 6 'з г а п и с я '% -  окреио-розташ оввних, ■> 'н о  -.різко 

ІЗзбкреслвним и; к о н г /р іім и :: • У й я іж ц я х : де  шхіра 
:ід а > н о .'р р й го с ко с ть с я У д о  ,вр е рн вт ір ."п л яи и . но 
. риийкаю ткй інод і на' ф с« і трупних ппям .виникають 
ой ідби їта  пре дм ета , яю д оскть  добре.відображаю ть,, 
•шо^иісбзюбпмтіяг:;''' • >  7А ‘ .і?•^р^у чі^тх^м влв-:., і ; - у  "у

процесі формування і розвйткудрупнйх плям розрізняються три стадії.

;'5 ^ м }л тад й  тайн (при тривтірму.'ійсівнні оперті цясгадія:нвЛдовия).-У цвй пврюл /хдкя.
Зіідюедтьм 9 сй^пх,тоад.;прйдатао«1«т1в трупі̂  (іпяму. його/харахгерни  ̂ кілір зникає,-шкіра стає вілоюулишр

у ^ ^ « т а д ! в ;(с т іо ) ' за  -эеичай р о з в и в а с т ь с я в 'т р « Р А в !д '1 2 -д р 1 3 а т д а н :т « о м а н т ^  см орту і характе,n u y c n .c n
т ^ о н н ім  проникнекням- 'к р о в і.« р ід и н  трулаїіз судин у  •Тхвнигіі. ? а  ^ д а їТ у Ч у д и н я ^ Д р и 'н а т и с н е н н і »и"т;5упі<у: л л я н у  
ія л м М я & б Й а н в . Пру» оередаданн іт іла  ф у т А п п я м х .ч а с з и > в о і ів р в у й і^ т ^ і^ ч ік ік о » іо а 9 г ін ш в ю і« я  на крп м ш кьо гчум іс ц і.

с Т ^ в т я 'с та д Ія |Г м б !б Іц Ія г  ч и .т р у д а »  п р о с р ч у в а н н я і т р и в а є ;за  зви ч ай , д о  ЙяітГдруррс.лЬчатіїулрвгье». д о б іг  л й й я  смерті 
хараїтермзуеться проникнем «ям через ст ін ки  судин т е іт о і^ м н о І : і Ір р й ,  я ка іп росом уг иае *оплоія :;панида* 'П }ж  мзтмехвнні 
уп і^ .геу ійу .'в  ц ій  стадв, іо ііір .П « «  зд ія іЬ етін ія .Н е 'ьйбулй^Гься й 'п в р е м іш в н ^ .ф у л н « х . і^  п р и з і^ л о т о ж в н іт а т ії їа ': ;»  -V»

Рис.4. Скриншот інформаційного вікна навчального електронного посібника.
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Підсумки. Аналіз літературних джерел та проведене анкетування студен
тів показали не тільки перспективність, але й сучасну невід’ємність широкого 
запровадження інтерактивних мультимедійних засобів навчання для досяг
нення високого рівня результатів навчання в умовах компетентнісного підходу 
в медичній освіті.
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