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ІМУНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
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Однією з основних вимог, які ставляться перед медичною освітою сьогодні є підготовка висококваліфі-

кованого та конкурентно-спроможного фахівця, що відповідав би міжнародним вимогам та стандар-

там. Метою підготовки фахівців на кафедрі мікробіологія, вірусологія та імунологія є максимально ла-

конічна та структурована подача інформації з дисциплін кафедри. В статті наведена структура ме-

тодичного забезпечення чотирьох основних напрямків проведення занять: лекційного та практичного, 

самостійної та індивідуальної роботи студентів. Наведено методики, які використовують викладачі 

та описано процеси застосування відеосистем під час практичних занять. Навчальна інформація пред-

ставлена у вигляді таблиць і схем, що дозволяє студентам підтримувати візуальний контакт з викла-

дачем, залучає їх до активної бесіди під час обговорення теми та дозволяє у кінцевому результаті до-

битись кращого ефекту. Описаний досвід відпрацювань студентами практичних навичок з використан-

ням індивідуального підходу до кожного студента та схема підготовки до здачі практичної навички, 

приуроченої до підсумкових занять. Аналіз методик та методів викладання дозволить підвищити ефек-

тивність навчального процесу, забезпечить можливість формування студентів-медиків самодостат-

німи висококваліфікованими фахівцями з глибокими знаннями мікробіології, вірусології та імунології, як 

фундаментальної медичної дисципліни. 

Використання сучасних засобів та технологій підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі медицини 

допомагає студентам краще опанувати предмет «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», підвищує 

рівень їхньої самоорганізованості, допомагає оволодіти потрібними практичними навичками, сприяє 

виробленню у студентів творчого підходу до навчання, розвиваючи аналітичне мислення, навчає уза-

гальнювати та систематизувати інформацію, сприяє розвитку професійного мислення, спонукає прояв-

ляти ініціативу, робить процес навчання цікавим та динамічним, створює всім без винятку студентам 

рівні можливості та доступ до знань, сприяє вищій ефективності засвоєння матеріалу 
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1. Вступ 

Метою європейської кредитно-трансферної 

системи, яка була запропонована в Україні, є підви-

щення якості освіти шляхом змін підходів до навча-

льного процесу та використання сучасних інновацій-

них педагогічних технологій [1, 2]. Однією з основ-

них вимог, які ставляться перед медичною освітою є 

підготовка висококваліфікованого та конкурентосп-

роможного фахівця, що відповідав би міжнародним 

вимогам та стандартам [3, 4]. Перед вищими навча-

льними закладами медичного напрямку постало за-

вдання підготувати та виховати у студентів самостій-

ність у здобутті необхідних знань, підвищити ефек-

тивність оволодіння студентами необхідною інфор-

мацією з фундаментальних дисциплін, сприяти пос-

тійному самовдосконаленню та творчому підходу до 

навчального процесу. Традиційні методики, що мали 

місце у системі освіти в Україні до сьогодні, не мо-

жуть повною мірою відповісти на запити сучасних 

високо технологічних галузей, які є у багатьох зару-

біжних країнах [3, 5]. 

 

2. Літературний огляд 

Основні засади вищої освіти загалом та меди-

чної зокрема,полягають у зміні підходів до змісту 

освітнього процесу і створенню нових форм його 

методичного забезпечення, що проявляється у єднос-

ті цілей,завдань,змісту, методів і форм навчання та їх 

взаємодії [6]. Згідно Закону України «Про вищу осві-

ту» навчальний процес в університетах здійснюється 

в таких формах(навчальне заняття, самостійна робо-

та,практична підготовка та контрольні заходи). Так, 

основними видами навчальних занять у вищих закла-

дах є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття, консультація [7]. Слід зазна-

чити, що для забезпечення структурованого підходу 

у вивчені мікробіології,вірусології та імунології не-

обхідне поєднання усіх форм навчання з даної дис-

ципліни. Найбільш успішно запровадження комплек-

сного підходу до процесу навчання реалізується у 

вивченні лінгвістичних дисциплін [8, 9]. 

Значне місце у методичних роботах належить 

модернізації вищої освіти через впровадження інно-

ваційних технологій у навчальному процесі, удоско-

налення самостійної роботи студентів [10, 11]. Од-

нак,що стосується структурованого підходу до ви-

вчення медичних дисциплін, а саме мікробіоло-

гії,вірусології та імунології методичні напрацювання 

є недостатніми. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні 

комплексного навчання курсу «Мікробіологія, віру-

сологія та імунологія» шляхом реалізації структуро-

ваного підходу до предмету в вищих медичних за-

кладах освіти України.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 
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– охарактеризувати основні особливості ви-

кладання даної дисципліни на кафедрі мікробіоло-

гії,вірусології та імунології ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. 

Горбачевського МОЗ України», 

– обґрунтувати сутність структурованого під-

ходу до формування ціннісних орієнтирів у студентів 

у здобутті необхідних знань. 

 

4. Сутність комплексного навчання мікро-

біології, вірусології та імунології в процесі підго-

товки студентів медиків 

Оскільки, мікробіологія, вірусологія та імуно-

логія є фундаментальною дисципліною, метою підго-

товки фахівців на кафедрі є максимально лаконічна 

та структурована подача інформації для більш ефек-

тивного засвоєння знань та застосування їх студен-

тами на практичних заняттях з клінічних дисциплін. 

Вивчення збудників інфекційних захворювань на 

кафедрі мікробіології, вірусології та імунології не-

розривно пов’язане з використанням знань, отрима-

них на суміжних кафедрах. Водночас, знання, навич-

ки та вміння, якими оволодіють студенти на нашій 

кафедрі використовуватимуться ними при вивченні 

матеріалу на кафедрах епідеміології, гігієни, інфек-

ційних хвороб, курсу дитячих інфекційних хвороб та 

ряду інших клінічних дисциплін. Таким чином, пос-

тупово у студентів медичного факультету формуєть-

ся клінічне мислення, розуміння необхідності знань, 

отриманих при вивченні мікробіології, вірусології та 

імунології для подальшої професійної діяльності, 

вибудовується алгоритм вивчення анамнезу пацієнта. 

Всі теми, що розглядаються на практичних за-

няттях, складаються із чотирьох частин: практичної 

роботи, лекції з даної теми, або фрагменту лекції (у 

робочій програмі кількість лекційних годин значно 

менша ніж практичних), самостійної індивідуальної 

роботи студентів.  

Кожна із цих складових має відповідне ме-

тодичне забезпечення: матеріали підготовки до 

практичних занять, лекцій, самостійної роботи, 

методичні рекомендації для студентів до практич-

них занять та самостійної роботи, конспекти лек-

цій, мультимедійні презентації для лекцій та прак-

тичних занять.  

Структура засвоєння кожної теми з методичної 

точки зору складається із чотирьох компонентів: ле-

кції, практичного заняття, самостійної (СПРС) та 

індивідуальної роботи студентів (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема методичного забезпечення теми з мікробіології, вірусології та імунології (тема: «Вчення про ін-

фекцію. Патогенність і вірулентність бактерій») 

 

Всі практичні заняття забезпечені мультиме-

дійними презентаціями до кожної теми, що покращує 

сприйняття студентами теоретичного матеріалу та 

формування практичних навичок. Забезпечення віде-

осистемами кімнат для практичних робіт з мікробіо-

логії, вірусології та імунології дає можливість демон-

струвати фотографії збудників захворювань, для по-

дальшого їх диференціювання при вивченні мікроп-

репаратів на занятті та при здачі практичних нави-

чок; культуральні та біохімічні властивості особливо 

небезпечних мікроорганізмів які не можуть бути 

продемонстровані у нативному вигляді, що є прикла-

дом однієї з ланок бактеріологічного дослідження. 

При вивченні імунологічних реакцій з метою сероло-

гічної діагностики захворювань, не завжди можна 

швидко оцінити результати, оскільки інкубаційний 
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період може тривати від 15–45 хв. до 18–20 год. Осо-

бливо ефективним в цьому випадку є використання 

відеофільму чи слайду. Відео системи ефективні і в 

процесі вивчення сучасних методів діагностики та 

ідентифікації збудників, яких не можна відтворити на 

практичних заняттях, а саме: полімеразно ланцюгова 

реакція, імуно-ферментний аналіз, імунна електронна 

мікроскопія та інші, дає можливість не лише ознайо-

митись з приладами, а й вивчити процес роботи та 

побачити результат . 

Використання інформації у вигляді таблиць і 

схем дає можливість систематизувати і узагальнити 

навчальні матеріали, допомагає студентам вільно 

орієнтуватися у вивчені мікробіології, витрачаючи 

менше часу на засвоєння знань. Складання або запо-

внення таблиць дає можливість сприяти критичному 

(творчому,усвідомленому,аналітичному) мисленню. 

За допомогою відеосистем, більшість студентів мо-

жуть підтримувати візуальний контакт з викладачем і 

таким чином дозволяє залучати їх до активної бесіди 

під час обговорення теми та добитись кращого ефек-

ту у кінцевому результаті. Таким чином відпадає по-

треба у використанні паперових таблиць з фонду ка-

федри, які з часом втрачають свій естетичний вигляд. 

Відеосистеми відіграють важливу роль у під-

готовці до здачі кваліфікаційного іспиту «Крок-1».За 

їх допомогою студентам демонструються базові тес-

тові питання, підібрані для кожного заняття відпові-

дно до програми. 

Використання мультимедійних презентацій під 

час практичних занять дозволяє продемонструвати 

клінічні ознаки інфекційних хвороб, що дозволяє 

інтегрувати теоретичні знання у практичну медицину 

і довести студенту необхідність ретельного засвоєння 

«Мікробіології, вірусології та імунології» та її безза-

перечне значення у підготовці майбутнього фахівця. 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення  

Забезпечення навчального процесу на кафедрі 

мікробіології, вірусології та імунології високоефекти-

вною сучасною відеотехнікою дає змогу покращити 

методику викладання, підняти її на якісно вищий рі-

вень та поліпшити ефективність навчального процесу. 

Для підготовки студентів медичного факуль-

тету з врахуванням досвіду викладання попередніх 

років, науково-педагогічний колектив кафедри мак-

симально звертає увагу на практично орієнтоване 

навчання, а саме на відпрацювання та здачу студен-

тами практичних навичок. З цією метою кожен роз-

діл навчальної дисципліни завершується підсумко-

вим заняттям, а саме вирішенням тестів з бази 

«Крок-1», розв’язанням ситуативних задач (в зале-

жності від специфіки розділу) та здачі практичних 

навичок. Крім того кожен студент отримує індиві-

дуальне практичне завдання, що являє собою одну з 

ланок бактеріологічної чи серологічної діагностики 

певної патології та усну інтерпретацію отриманих 

даних. 

У розрахунку на кожного студента для підсу-

мкових занять, лаборанти кафедри готують спеціаль-

ний набір реактивів та демонстраційних тестів. Ви-

кладацьким колективом, підготовлені шаблони здач 

практичних навичок, що являють собою короткий 

опис маніпуляції з основними етапами її виконання. 

Такий підхід до засвоєння практичних навичок 

дозволить студентам власноруч виконати певні мані-

пуляції, забезпечить закріплення знань на когнітив-

ному і тактильному рівнях, дозволить ширше сприй-

мати та набувати пізнавальні, технологічні, інформа-

ційно-прогностичні, аналітичні та професійні компе-

тентності. Окрім того практично-орієнтоване на-

вчання дозволить студентам більш вільно та впевне-

но почуватись під час занять на клінічних кафедрах, 

зокрема на кафедрі інфекційних хвороб, терапії, пе-

діатрії, функціональної та лабораторної діагностики, 

первинної медико-санітарної допомоги та загальної 

практики сімейної медицини; поглибить міжпредме-

тні звя’зки та дасть можливість майбутнім фахівцям 

уже на перших курсах усвідомити необхідність інте-

грації теоретичних знань у практичну медицину. 

 

6. Висновки 

1. Для забезпечення ефективного викладання 

курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» у 

ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ Укра-

їни», викладачами кафедри під час занять використо-

вуються сучасні засоби та технологій навчання, що 

допомагають студентам краще опанувати предмет та 

оволодіти потрібними практичними навичками, ви-

користання інформації у вигляді таблиць і схем та 

заповнення останніх, сприяє виробленню у них твор-

чого підходу до навчання, навчає аналізувати та сис-

тематизувати інформацію. 

2. Застосування структурованого підходу під 

час навчання, являє собою поєднання чотирьох 

основних форм роботи, а саме: практичної роботи, 

лекції з даної теми, або фрагменту лекції, самос-

тійної і індивідуальної роботи студентів, що спри-

яє вищій ефективності засвоєння матеріа-

лу,розвиває аналітичне мислення, спонукає прояв-

ляти ініціативу, під час підготовки до занять, ро-

бить процес навчання цікавим та динамічним, 

створює всім без винятку студентам рівні можли-

вості та доступ до знань. 
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