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зовнішнього тестування випускників середніх шкіл. Єдині по всій країні освітні 
стандарти обумовлюють необхідність забезпечення усієї системи освіти якісними 
навчально-методичними матеріалами єдиного стандарту. Це доволі складне, 
зважаючи на велику територію та культурне розмаїття Росії, завдання ефективно 
вирішується за допомогою загальнодержавної мережі «Електронних бібліотечних 
систем», концепція і змістовні та технічні специфікації яких чітко визначено на 
державному рівні [3, c.28]. 
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ін. // Інформаційні технології  і  засоби навчання. – 2009.– №6 (14). – Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua. 

2. Спірін О.М. Концепція мережі електронних бібліотек установ  Національної академії  
педагогічних  наук  України [Електронний  ресурс]  / О.М. Спірін, С.М. Іванова, 
О.В. Новицький // Інформаційні технології і  засоби навчання. – 2012. – Режим доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/767.pdf. 

3. Галузева доповідь «Электронная книга и электронно-библиотечные системы России» 
(Москва,  2010  г.)»  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу:   
http://www.fapmc.ru/activities/reports-/item1824.html. 

 
УДК:023:004+378.61              Журавська К.О., аспірант, 
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і засобів навчання НАПН України, м. Київ 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ОФІЦІЙНИХ 
САЙТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

В даний час особлива увага приділяється використанню інтернет-технологій як 
допоміжної основи для навчання. На користь вживання подібної дидактичної форми 
свідчить складний процес обміну інформацією з дисциплін, що вивчаються, 
можливість організації комунікації між учасниками, а також  налагодження 
взаєморозуміння між викладачем і студентами. Для успішного засвоєння інформації 
викладачам необхідно переходити на мову, зрозумілу і доступну студентам, а також 
використовувати сучасні технологічні засоби для збереження інформації [7]. 

Моделювання і автоматизація навчального процесу через розробку електронних 
освітніх ресурсів зараз тільки починається. Електронні освітні ресурси грають ключову 
роль у моделюванні основних етапів навчального процесу, таких як організація 
самостійної роботи, дистанційної освіти та впровадження нових інтерактивних 
методик навчання.  

Зауважимо, що якість навчання у вищих медичних навчальних закладах, в умовах 
інформаційно-освітнього простору безпосередньо залежить від залучення 
інформаційно-комп’ютерних технологій. При проведенні анкетування у Вінницькому 
медичному університеті та Житомирському інституті медсестринства було з’ясовано, 
що 99% всіх опитаних студентів використовують інтернет для освітніх та 
розважальних цілей. Серед викладачів цей показник складає 71%. На запитання, чи 
бажають вони отримувати навчальну інформацію через електронні ресурси, 90% 
студентів дали позитивну відповідь. Називалися таки методи отримання відомостей, як 
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електронна пошта, інформація на сайтах, в соціальних мережах, на дисках. Але лише 
67% викладацького складу готові співпрацювати такими методами. 

Розглянувши досвід закордонних закладів освіти, можна сказати, що студенти 
медики в Європі добре знайомі з інтернет-технологіями і активно використовують їх у 
навчальному процесі. Що стосується Росії, то цей процес ще тільки починає 
впроваджуватися. На конференції РЕОНС 2013 р. (місто Омськ) у доповіді  «О 
готовности преподавателей и студентов медицинских ВУЗов к использованию 
интернет-технологий в обучении» доцентом Чемесовим С.А. було продемонстровано, 
як студенти отримують навчальну інформацію і як би вони хотіли її отримувати. В 
основному подається відомості в друкованому або усному вигляді,  і тільки 30%  із 
залученням електронних ресурсів [9]. 

Використовуючи мережу Інтернет та електронні ресурси можливо підсилити 
мотивацію студентів до вивчення предметів, а також, це один із засобів на шляху до 
підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері медицини, готових, згідно з вимогою 
часу і суспільства, постійно підвищувати свою   кваліфікацію, вільно володіти різними 
способами комунікації і розкривати людський потенціал. 

Сьогодні, за допомогою офіційного сайту вищий навчальний заклад може 
представити себе у глобальному інформаційному просторі і підвищити свій імідж у 
суспільстві. Важливим є не тільки зовнішній вигляд сайту, а і навігація, наявність 
відкритих освітніх ресурсів. Тобто, не тільки «реклама та новини», а і допомога 
студентам та викладачам у організації навчально-виховного процесу. 

Проаналізуємо наявність електронних освітніх ресурсів на офіційних сайтах трьох 
закладів: Вінницький медичний університет, Тернопільський медичний університет та 
Житомирський інститут медсестринства. Для подання навчальної інформації означені 
заклади використовуються свої офіційні сайти, особисті сайти викладачів, соціальні 
мережі, блоги, телеконференції, електронні бібліотеки.  

Розглянемо, які саме електронні ресурси кожний заклад застосовує у навчально-
виховному процесі. На сайті Вінницького національного медичного університету ім. 
М.І. Пирогова [4] подано інформацію про заклад, кафедри, наукову роботу, бібліотеку. 
Є посилання на особисті сайти викладачів, блоги, групи в соціальних мережах. 
Створений зручний інтерфейс, який надає можливість пошуку, авторизації 
користувача. Особливу увагу приділимо електронній бібліотеці вузу.  Вона містить 
систему пошуку, каталоги, правила користування, статистику користування. Також, є 
посилання на ClinicalKey від Elsevier (книги, журнали, бази даних ліків, доказова 
медицина, посібники, стандарти, відеопроцедури та ін.). В бібліотеці є можливість 
ознайомитися з електронними журналами, посібниками, монографіями, колекцією 
цінних видань, дисертаційними роботами. Сайт постійно оновлюється, електронна 
бібліотека поповнюється новими виданнями. 

Різноманітну інформації містить офіційний сайт Тернопільського медичного 
університету [6]. Зокрема інформація про заклад, робота кафедр, правова інформація,  
навчальна пошта, посилання на сайти МОН, МОЗ України та бібліотеку MedLine, 
електронну бібліотеку вузу. Пошук в електронній бібліотеці здійснюється через 
електронний каталог методом введення назви та автора документа, або через 
тематичний показник. 

http://www.elearningpro.ru/forum/topics/2187575:Topic:116153
http://www.elearningpro.ru/forum/topics/2187575:Topic:116153
http://www.elearningpro.ru/forum/topics/2187575:Topic:116153
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Сайт Житомирського інституту медсестринства [5], як більшість сайтів медичних 
коледжів, містить інформацію загального характеру. Це інформація про інститут, 
графіки навчального процесу та навчальні плани зі спеціальностей. У розділі 
«Бібліотека» вказано, що студент може скористатися електронними  версіями 
підручників та рекомендаціями до самостійної роботи, звернувшись до бібліотеки, або 
ж скориставшись локальної мережею закладу.  Інформація зберігається на сервері 
інституту у вигляді структури папок та на дисках. 

Отже, електронні ресурси дозволяють значно заощадити час, минаючи етап 
адаптації студентів до нового викладача. Надають можливість перегляду в режимі 
віддаленого доступу відео та аудіоматеріалу, який допомагає краще зрозуміти і 
засвоїти тему, використовуючи як основний так і додатковий матеріал. Позитивним є 
те, що студенти, які пропустили заняття, зможуть опанувати пропущений матеріал 
самостійно. А також, опрацювати матеріал з будь якого місця і з будь якого пристрою з 
доступом до мережі Інтернет, не будучи прив’язаним до навчального закладу. 
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ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОБУДОВИ 

МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК 
На даному етапі світові темпи створення та розвитку електронних бібліотек 

зростають. Росте користувацький попит, що говорить про масовість та різномаїття 
колекцій електронних документів. «Основними завданнями електронних бібліотек є 
інтеграція інформаційних ресурсів і ефективна навігація в них» [1, с. 10]. В проекті 
Europeana [2] для мережі електронних бібліотек на чільному місці постає проблема 
інтероперабельності. Було створено робочу групу з цифрової бібліотеки 
інтероперабельності, яка започаткувала ряд стратегічних рекомендацій, які були 
викладені в ConceptMatrixforDigitalLibraryInteroperability. Для концепції Ініціативи 
відкритих архівів (OpenArchivesInitiative, OAI) однією з головних  цілей і завдань 
сталарозробка та впровадження стандартів інтероперабельності відкритих архівів для 
ефективного поширення контенту. Підтримка інтероперабельністі електронними 
бібліотеками дає можливість взаємодіяти з іншими електронними бібліотеками, 
може виражатись у вигляді обміну даннимита метаданними, а також надавати 
сервіси з розподіленого виконання пошукових запитів та підтримки інтеграції 
гетерогенних ресурсів. Інтероперабельність при створенні інформаційного 
середовища дозволяє інтегрувати різноманітні джерела даних які різні за своє 
природою та структурою, дозволяючи будувати мережу зв’язків між 
інформаційними об’єктами [3]. Згідно ISO/IEC 2382 словника інформаційних 
технологій (InformationTechnologyVocabulary) інтероперабельність визначається як 
інформаційний обмін, виконання програми або передачі даних між різними 
функціональними модулями способом, який не вимагає від користувача практично 
ніяких знань про унікальні характеристики цих модулів. 

З точки зору систематичності можна виділити 4 аспекти інтероперабельності: 
1) об'єкти взаємодії, це сутності які, насправді повинні бути перетворені в 

сценаріях взаємодії. Ці сценарії покривають етапи від повного  представлення змісту 
цифрового інформаційного об'єкта до більш простих представлень таких об'єктів, 
наприклад, через набори атрибутів метаданих. Через ці об’єкти взаємодії користувач 
може взаємодіяти з основною системою; 

2) функціональна інтероперабельність. Може розглядатися з різних підходів. Це 
може бути просто обмін та розповсюдження цифрового контенту. Інший підхід, 
дозволяє отримувати функціональне вирішення проблеми об'єднання цифрових 
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