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При вивченш осв1тньо1 компонента «Бюетика та бюбезпека» 
використовуються чотири типи тестових завдань. Перша 
форма - це закрита, в якш на виб1р даеться деюлька вщпо- 
вщей, i лише одна е правильною. Друга форма завдань - 
вщкрита, при якш потр!бно вставляти пропущен! вислови. 
Третя форма завдань - завдання на вщповщшсть м!ж певними 
складовими або термшами, четверта форма - завдання на 
виявлення певноТ послщовностт

Варто зважати на той факт, що за допомогою тестування 
фшсуеться лише результат, а не процес його виконання, 
i у студент! в завжди е можлив!сть вгадати правильну вщповщь. 
Тому при nepeBipiji знань дощльно не обмежуватися лише 
тестовим контролем, як i будь-яким шшим, а необхщно ix 
використовувати комплексно. Використання комп’ютерного 
тестування, як одного з метод!в контролю студенпв, надае 
реальну можливють пщвищення ефективност! навчального 
процесу.
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Першочерговим завданням заклад!в вищо'Г осв!ти е форму- 
вання загальних, спещальних компетентностей та програмних 
результатов навчання, що забезпечить пщвищення загального 
р!вня професшноТ пщготовки майбутшх фах1вщв бюлопв, 
еколопв, xiMiKie та вчител!в природничих дисцишпн. Сучасною 

42



Wloclawek, Republic of Poland September 6 - October 17, 2021

тенденщею вищо'Г осв!ти в навчальних закладах, е гумашзащя 
формування практичних навичок i вмшь, вщмова вщ традищ- 
йних експериментальних метод1в ф!зюлопчних досл!джень 
з використанням пщдослщних тварин. Перед науково-педа- 
гопчними пращвниками стоггь завдання не тгльки поглиблювати 
теоретичш знания здобувач!в, що дають уявлення про загально- 
бюлопчш закони та законом!рност! функцюнування оргашзму 
людини i тварин, а й формувати практичш навички i вмшня, 
застосовуючи сучасш гуманш методи викладання: в!ртуальн! та 
штерактивш лабораторн, демонстращйш дослщи, вщеофгльми i 
перезентацп, дослщи in vitro, кл!шко-ф!зюлопчш дослщження на 
самих здобувачах без нанесения шкоди ix здоров’ю. При цьому 
перераховаш методи необхщно оптимально адаптувати до 
затверджених i д!ючих навчальних програм [5].

Передумовою вивчення основ ф!зюлог!чних процес!в у живих 
оргашзмах, ix вжових особливостей i адаптацп е опанування 
таких навчальних курс!в як: цитолопя, гютолопя, бюлопчна 
ф!зика, х!м!я, бюлопчна та бюоргашчна х!м!я, анатом!я людини i 
тварин. Розумшня особливостей функцюнування систем i орга- 
шв, ix пристосування до постшно змшних умов юнування е 
основою профес1йноТ пщготовки бюлопв та еколопв. Окр!м 
цього, вивчення ф!зюлогп та екоф!зюлогп забезпечуе форму
вання здоров’язберюаючих компетентностей в професшшй 
д!яльност1 xiMiKtB i вчител!в бюлогп, ximh, географп, оскыьки pi 
дисципл1ни розкривають основи здорового способу життя, про- 
фглактики захворювань i порушення функщй оргашзму у процес! 
життед!яльност! i виконання професшних завдань [2, с. 102].

Пщ час лекцшних та лабораторних занять системно 
формуються так! програмш результата навчання як: знания 
основних правил бюлопчно'Г етики, бюбезпеки, бюзахисту, 
основних пщход!в до оц1нки ризик1в за умов застосування нов!т- 
Hix бюлопчних, х!м1чних, бютехнолопчних i медико-бюлопч- 
них метод1в та технолопй; визначення й оцшка функцюнальних 
особливостей оргашзму; застосовування у практичшй Д1яльност1 
метод!в визначення структурних та функцюнальних характе
ристик бюлопчних систем на р!зних р!внях оргашзацн; здатшсть 
ощнювати функцюнальний стан людини на основ! анал!зу
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психоф!зюлопчних показник!в; застосовувати ф!зюлог!чш ме
тоди досл!дження функщй оргашзму людини в р!зних еколо- 
пчних умовах, залежно вщ в!ку i стану оргашзму; вм!ння 
моделювати основы! процеси досл!дження з метою вибору 
метод!в дослщження, апаратурного забезпечення або створення 
нових методик [4 с. 8].

Для ефективного засвосння теоретичного блоку лекщйш 
курси з дисциплш супроводжуються мультимедийными презента- 
щями. Здобувачам демонструються видеоролики та фрагмента 
вщеоф!льм!в, 3D - модел! ф!зюлог!чних процес!в [3, с. 154].

ГНд час лабораторних занять використовуеться можливють 
здшснювати в!ртуальн! експерименти з бгльшост! роздшв 
нормально! ф!зюлогп. В штерактивному режим! завдяки вико- 
ристанню програм «Virtual Physiology, «PhysioEx 9.0» та засто- 
сування 3D - моделей, здобувач! виконують в!ртуальш експери
менти. Зокрема, при вивченш: ф!з!ологп збудження (реестращя 
потенциалу спокою та ди); мехашзму м’язового скорочения; 
функщй серцево-судинноТ системы (накладання л!гатур Ста
туса, вплив електричних стимул!в на серцеву д!яльн!сть, вплив 
рад!усу, довжини судин, тиску i в’язкост! кров! на кровопк, 
регулящя артер!ального тиску); ф!зюлогп ЦНС (центральне i 
переферичне гальмування, !ррад!ащя i сумащя збудження); 
ф!з!ологп дихання (значения сурфактанту, вивчення мехашзму 
дихання з використанням модел! Дондерса); ф!зюлогп травления 
(вплив фермента на розщеплення б!лк!в i жир!в); ф!зюлогп 
видглення (в!зуал!защя мехашзму сечоутворення); ф!з!ологн 
ендокринного апарату (функцюнальне значения гормошв 
щитовидно!’ залози). Сучасш гаджета i комп’ютерна техшка 
дають можливють демонструвати гарно!' якост! в!ртуальш 
дослщи широкш аудитор!!', повторно показувати важлив! етапи 
експеримента, що безперечно забезпечуе ефективне засвоення 
навчального матер!алу студентами [3, с. 100].

Важливе значения для формування професшних навичок 
здобувач!в в умовах дистанцшного чи змппаного навчання 
мають вщеозаписи лабораторних роб!т з елементами експери
мента на тваринах або анатом!чш демонстрацп. Комп’ютерш 
програми i модел! дозволяють в!зуал!зувати ф!з!олопчш процеси 
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максимально наближено до реальност!, що значно збшынуе 
навчальний ефект.

Слщ зазначити, що за умов гумашзацп освггнього про- 
цесу, бглышсть описаних експерименпв не можливо здшснити в 
класичному експерименп, тому застосування в!ртуальних 
дослав i демонстрант с адекватною альтернативою при 
викладанш ф!зюлогп.

Для вивчення деяких ф!зюлопчних процеНв (сприйняття 
запах!в, звуюв, формування зображення, р!вноваги), сили м’яз!в, 
особливост! адаптацй' дихання при руховш активност!, потен- 
щалу резистентност! оргашзму, рефлекторно! д!яльност!, 
терморегуляцп, потовидшення використовуються абсолютно 
безпечш дослщи «на самому соб!», як! не призводять до 
попршення чи нанесения шкоди здоров’ю. Зазначеш ф!з!олог!чш 
дослщження е необхщними при вивченш екоф!зюлогн, в!ково! 
фвюлогп, бюлопчно! х!мп, при цьому штерес до предмету 
вивчення у здобувач!в i навчальний ефект значно зростають, що 
пщтверджуеться при опитуванш студенпв i пщ час контрольних 
заход!в [3, с. 155].

Особлива увага придшяеться удосконаленню у здобувач!в 
навичок самостшно! робота на лабораторних заняттях 
[1, с. 83, 84]. Самостийна та шдивщуальна робота студент!в 
передбачае вивчення першоджерел, електронних ресурсов, 
створення проект!в, написания реферат!в, вир!шення ситуа- 
цшних задач, оформления протокол!в лабораторних роб!т та 
формулювання висновюв. Для оптим!зацн i збшьшення ефектив- 
ност! самостшно! та шдивщуально! робота студенпв створен! 
шструктивно-методичш рекомендацп, що мютять необхщш 
алгоритми пщготовки з! вс!х вид!в д!яльност! (приклади тестових 
завдань, ситуацшних задач, перел!ки теоретичних питань 
та практичних вмшь, що виносяться на модульний контроль, 
теми реферат!в, перел!к в!ртуальних дослщ!в та вщеоф!льм!в).

Щодо мошторингу навчальних досягнень студенпв засто- 
совуються р!зш види контролю. Зокрема, поточний, що здш- 
снюеться в ход! лекцшних i лабораторних занять у форм! бесщи, 
усного чи письмового опитування. Популярним i ефективним 
методом контролю знань i навичок здобувач!в е тематичний
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тестовий контроль в Google-forms, Google-classroom та шших 
платформах. Особливою, специф!чною для Bcix природничих 
дисциплш, формою поточного контролю знань i вмшь с 
виршення ситуацшних i розрахункових задач. Пром!жний 
контроль — у вигляд! письмових чи штерактивних модульних 
контрольних роб!т (вар!анти контрольних мютять три типи 
завдань: тести, теоретичн! питания та профес!йно-ор!ентоване 
завдання). Семестровий контроль у вигляд! екзамешв .

Отже, сучасш альтернативш i гуманн! методи викладання 
ф1зюлогй’ та екоф!зюлогп в!дпов!дають принципам бюетики та 
бюбезпеки, викликають 1нтерес у здобувач!в та шдвищують 
навчальний ефект. Вони здшснюються шд постшним консуль- 
тацшним контролем викладач!в, при наданн! ними методично! 
допомоги здобувачам шд час виконання самостшно'! та 
1ндив!дуально'1 роботи.

Вивчення особливостей ф!зюлопчних процес!в в живих орга- 
шзмах е необхщним для комплексно! теоретично'! i практично'! 
шдготовки квал!ф!кованих бюлопв, еколопв, х!м!к!в та вчител!в 
природничих дисциплш.
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