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що тестова форма контролю є, як правило, не досить адек
ватною, щоб здійснювати оцінювання лише або переваж
но на її основі.

Відзначені обмеження онлайнформату до певної 
міри можна послабити, впроваджуючи такі форми онлайн
комунікації як онлайнфоруми, групи в соціальних мере
жах, вебінари, спілкування через Skype; проте такі замін
ники лише частково компенсують брак усного спілкуван
ня у звичайному форматі.

Слід враховувати також, що усне спілкування між ви
кладачем і студентами, а також студентів між собою, є 
важливим емоційним фактором мотивації навчання сту
дентів.

Висновки. З цього можна зробити загальний висновок, 
що хоча існує досить великий простір для підвищення про
дуктивності онлайнкурсів (через їх якісне наповнення на
вчальними матеріалами, урізноманітнення форм контролю 
й пошук більш нестандартних завдань, що дозволили б кур
санту проявляти власне мислення), в наших умовах, оскіль
ки є можливість поєднувати онлайнскладову з традиційни
ми семінарськими заняттями і вибирати співвідношення 

одного з іншим, доцільно організовувати змішані курси так, 
щоб очне спілкування студентів з викладачем та між собою 
було достатнім для збільшення мотивації студентів, діало
гічного обговорення основних питань, виявлення й виправ
лення неточностей і неповноти у розумінні навчального 
матеріалу, адекватного оцінювання викладачем рівня засво
єних студентом знань та вмінь. Найбільш зручною формою 
спілкування залишаються регулярні семінарські заняття. У 
випадках, коли не вдається знайти зручний для студентів 
час для проведення таких занять у групах, потрібно виді
ляти достатньо часу для регулярних індивідуальних усних 
консультацій з опитуванням.
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Вступ. Як головну мету викладання навчальної дис
ципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних на
вчальних закладах України згідно із вимогами діючих 
нормативних документів необхідно визначити формуван
ня у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій, що 
необхідні для адекватного виконання професійної діяль
ності, виховання культури безпеки для забезпечення ефек
тивного управління охороною праці в медичній та фарма
цевтичній галузях, створення сприятливих умов виробни
чого середовища і безпеки праці відповідно до провідних 
положень чинних законодавчих та нормативноправових 
актів держави з метою нагальної реалізації принципу прі
оритетності охорони життя і здоров’я медичних та фарма
цевтичних працівників. Ураховуючи це, основними за
вданнями вивчення навчальної дисципліни “Охорона пра
ці в галузі” є забезпечення збереження здоров’я і високої 
працездатності медичних і фармацевтичних працівників у 
виробничих умовах шляхом застосування комплексу зако
нодавчих, організаційних, інженернотехнічних, санітар
ногігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів, фор
мування ціннісних орієнтацій, спрямованих на профілак
тику виробничого травматизму та запобігання виникнен
ня професійних захворювань [1, 2, 3].

Основна частина. Саме тому одне із пріоритетних 
місць у структурі викладання навчальної дисципліни 
“Охорона праці в галузі” належить питанням, що пов’язані 
з актуальними проблемами гігієни та фізіології праці. Фі
зіологія праці являє собою галузь медичної науки і прак
тики, що вивчає зміни функціонального стану організму 
людини, які відбуваються в результаті впливу виробничої 
діяльності та трудового процесу, з метою розроблення та 

запровадження фізіологічнообґрунтованих заходів щодо 
організації трудового процесу, котрі сприяють запобіган
ню виникнення втоми, забезпечують нормалізацію фізіо
логічних процесів та підтримують високий рівень працез
датності. Отже, фізіологія праці як наука передбачає про
ведення поглибленої оцінки загальних закономірностей 
трудових процесів, які мають місце, вивчення фізіологіч
них закономірностей, що адекватно характеризують стан 
організму людини в умовах здійснення конкретних видів 
виробничої діяльності та розроблення, на цій підставі, на
уково обґрунтованих підходів до раціональної організації 
конкретних видів трудової діяльності, які сприяють по
кращанню функціонального стану організму працівників 
медичної і фармацевтичної галузей. Саме дані фізіології 
праці надають можливість вивчити особливості фізіоло
гічного забезпечення різних видів як фізичної, так і розу
мової діяльності, визначити фізіологічні механізми, які 
обумовлюють особливості динамічних зрушень з боку 
провідних показників працездатності людини, провести 
оцінку ступеня важкості та напруженості праці, що здій
снюється, розробити та обґрунтувати фізіологічні основи 
наукової організації трудової діяльності медичних і фар
мацевтичних працівників.

Разом з тим гігієна праці становить надзвичайно важ
ливий розділ профілактичної медицини, що вивчає осо
бливості впливу на організм людини чинників трудового 
процесу та виробничого середовища з метою наукового 
обґрунтування санітарних норм і правил, гігієнічних ре
гламентів та стандартів, а також розроблення норматив
них положень, реалізація яких сприяє запобіганню виник
нення явищ передчасної втоми і перевтоми, попереджен
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ню розвитку професійних захворювань і цілого ряду не
сприятливих наслідків дій виробничих умов на організм 
працівників. Основним, фактично стрижньовим, завдан
ням гігієни праці є проведення якісної і кількісної оцінки 
впливу умов праці на організм, на підставі результатів якої 
відбувається розробка та запровадження заходів, що здат
ні забезпечити максимальну продуктивність праці за від
сутності будьяких ознак наявності шкідливого впливу на 
здоров’я працівників. Крім того, до пріоритетних завдань 
гігієни праці, що мають не менш суттєвий характер, необ
хідно віднести: визначення гігієнічних нормативів, які є 
основою законодавства у галузі оздоровлення умов праці, 
обґрунтування санітарних правил і норм улаштування та 
утримання підприємств та інших закладів, зокрема закла
дів охорони здоров’я, розробку рекомендацій щодо раціо
нальної організації трудового процесу і робочих місць, 
режиму праці і відпочинку, а також оцінку ефективності 
оздоровчих заходів, що використовуються, серед пред
ставників медичної і фармацевтичної галузей.

Висновки.  1. Як провідні галузі медичної науки і 
практики фізіологія та гігієна праці передбачають не лише 
вивчення загальних питань медицини праці (фізіологія та 
психологія праці, оцінка виробничого мікроклімату і пові
тряного середовища виробничих приміщень, виробничого 
шуму і вібрації, освітлення і вентиляції тощо), але й 
розв’язання найважливіших проблем охорони праці, що 

мають місце в окремих виробництвах (професійні шкідли
вості та шляхи захисту у певних галузях виробництва), 
медичній і фармацевтичній галузях тощо.

2. Фізіологія та гігієна праці і охорона праці досить 
споріднені і невипадково вважаються теоретичноемпі
ричною основою медицини праці, фундаментальним під
ґрунтям профілактичної медицини загалом. Причому саме 
завдяки проведенню фізіологогігієнічних досліджень 
створюються передумови щодо створення більшості су
часних законодавчих актів з охорони праці, та, на їх осно
ві, відповідних правил, норм, вимог, інструкцій. 

3. Вивчення актуальних питань фізіології та гігієни 
праці є невід’ємним компонентом викладання навчальної 
дисципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних 
навчальних закладах України
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
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Вступ. Нагальним завданням сучасної вищої медич
ної освіти є підготовка спеціалістів з високим рівнем тео
ретичних знань, практичних навичок та вмінь, здатних 
самостійно своєчасно приймати важливі рішення [4]. Ве
личезного значення сьогодні набуває спроможність май
бутнього лікаря самостійно отримувати новітні знання [1]. 
Тому дуже важливим методом підвищення ефективності 
навчання у вишах стала самостійна робота студентів. Ак
тивне використання інноваційних технологій створює 
оптимальні загальнодоступні та комфортні умови для ор
ганізації самостійної роботи студентів [3]. Дистанційне 
навчання на базі масових відкритих онлайн – курсів забез
печує для великої кількості студентів вільний та швидкий 
доступ до навчального матеріалу, заохочує їх безперервно 
підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом са
монавчання [2].

Основна частина. Головною метою самостійної ро
боти студентів є формування відчуття відповідальності за 
навчальний процес та результат навчання, сприяння усві
домленню важливості та мотивації навчання. Самостійна 
робота привчає до самоорганізації, самодисципліни та са
моконтролю, формує клінічне мислення майбутнього лі
каря та дозволяє розглядати накопичувані знання як об'єкт 
власної діяльності студента.

Згідно з Положенням "Про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах" (3.10.1.), самостій
на робота студентів є основним засобом оволодіння на
вчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових на

вчальних занять. У навчальному процесі за кредитно
трансферною системою самостійна робота є важливою 
складовою при вивченні внутрішньої медицини.

Викладачами кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізько
го державного медичного університету розроблено онлайн
курси для самостійної підготовки студентів за програмою 
навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для студен
тів ІV курсу медичного факультету на базі платформи 
МВОК EdX Studio. Впровадження онлайнкурсів, як форми 
позааудиторної роботи, сприяє формуванню у студентів на
вичок самостійної роботи, значно розширює їхні можли
вості щодо засвоєння інформації та перевірки рівня своїх 
знань. Класична модель структури онлайнкурсів забезпе
чує оптимальні умови для самовдосконалення майбутнього 
лікаря в зручний для нього час. 

На вивчення дисципліни «Основи внутрішньої меди
цини», згідно робочої програми, відводиться 140 аудитор
них годин та 100 годин на самостійну підготовку. Осно
вою онлайнкурсів є послідовність тематичних матеріалів, 
що дозволяє студенту засвоювати теоретичний матеріал, 
представлений у вигляді графічних та відеофайлів, тексто
вих фрагментів, таблиць, схем, гіперпосилань на внутріш
ні та зовнішні інтернетресурси. Наприкінці кожної на
вчальної теми студент з метою самоконтролю отриманих 
знань має виконати тематичні завдання, що передбачають 
створення узагальнюючої таблиці та ситуаційні завдання, 
які застосовуються для перевірки знань і умінь в практич
них ситуаціях (вирішення ситуаційних клінічних задач та 


