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Стаття присвячена проблемі якості навчання студентів-медиків на заняттях з 
медичної та біологічної фізики при вивчені тем з елементів теорії ймовірності та 
математичної статистики. Автор виділяє фактори, які впливають на ефективність 
навчання майбутніх лікарів та формування ставлення кожного студента-медика до 
біостатистики. 

 
 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими нау-
ковими або практичними завданнями. У 
сучасному світі роблять наголос на 
компетентності спеціаліста, його здатності 
ефективно працювати, самостійно прий-
мати рішення тощо. Формування компе-
тентнісних якостей майбутнього спеціа-
ліста починається з навчального закладу. 
Освітні цілі в Україні, крім іншого, перед-
бачають інтеграцію з іншими державами, 
що ще раз підкреслює необхідність 
високого рівня освіти та створення 
ефективних, продуктивних умов навчання, 
а це є умовою конкурентоспроможності 
випускників вищих навчальних закладів 
на міжнародному ринку праці. Вимоги до 
знань, умінь, навичок, етичної сторони 
особистості лікаря були і залишаються 
високими у кожному суспільстві. В 
умовах швидкого технологічного розвитку 
та безперервного отримання нових знань 
інформація з певних галузей медичної 
науки потребує детального поглибленого 
вивчення. Зрозуміло, що акцент у навчанні 
майбутніх лікарів потрібно робити не 
лише на кількості інформації, а й на якості 
знань. 

Сьогодні продовжується все глибше 
проникнення доказової медицини у 
практику (застосування біостатистичних 

методів у біології, медицині, фармації, збір 
та аналіз даних, отримання обґрунтованих 
висновків тощо). У різних країнах вчені, 
пов’язані з медичною галуззю, звертають 
увагу на потребу вивчення питань доказо-
вої медицини в медичному освітньому 
закладі. В Україні у вищих медичних 
навчальних закладах навчальним предме-
том, який охоплює згадану тематику, є 
«Біостатистика». «Біостатистика» вивча-
ється на старших курсах, в аспірантурі. 
Окремі питання цієї науки у медичному 
ВНЗ вивчаються на різних предметах. 
Відповідно, ставлення майбутніх лікарів 
до біостатистики потрібно починати 
формувати раніше її вивчення як навчаль-
ної дисципліни. Ми хочемо звернути увагу 
на викладання тем, пов’язаних із ста-
тистичною обробкою даних, при вивченні 
дисципліни «Медична та біологічна 
фізика». Оскільки медична та біологічна 
фізика читається на першому курсі у 
медичному ВНЗ, то саме на заняттях із 
даної дисципліни у кожного студента 
починає формуватися думка про біоста-
тистику, необхідні в цьому напрямі вміння, 
навички, знання, професійне мислення.  

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. А.М.Вараксін, М.В.Комарова, 
О.Б.Левандовський, В.П.Леонов, С.В.Ма-
лов, О.Ю.Реброва та інші автори 
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розглядали питання щодо того, студенти 
яких спеціальностей мають займатися 
біостатистикою, аналізувати біомедичні 
дані. Ми погоджуємося з думкою 
науковців про те, що статистичний аналіз 
медичних даних повинен проводити добре 
підготовлений спеціаліст із біостатистики, 
тобто фахівець, який володіє глибокими 
знаннями з математики та медицини [2-5, 
7]. Також ми розділяємо думку, що 
згадане твердження не виключає 
необхідність приділяти уваги вивченню 
біостатистики студентами-медиками. 
Майбутній лікар, навіть якщо він не буде 
займатися науковою роботою, має 
отримати нехай невеликий, проте 
достатній багаж знань з біостатистики. Це 
потрібно, наприклад, для елементарного 
розуміння інформації при читанні 
наукових медичних журналів України та 
світу під час самоосвіти студентів ВНЗ та 
після закінчення навчального закладу. На 
вищий рівень має виходити процес 
навчання елементів доказової медицини 
для молодих учених у медичному ВНЗ, 
результати досліджень яких будуть 
зафіксовані у дисертаційних роботах. Про 
необхідність підвищення вимог до дисер-
таційних робіт (вибір методу, обробка 
даних, висновки і т.д.) наголошували 
А.М.Вараксін, В.В.Власов, В.П.Леонов, 
С.Л.Плавинський та інші. Аналіз спеціалі-
зованих комп’ютерних програм, які можна 
використати для засвоєння матеріалу з 
біостатистики, проводили В.Г.Гур’янов, 
Ю.Є.Лях, С.Л.Плавинський та інші. У 
статті С.Л.Плавинського [6,с.14-16] пода-
ється розширена характеристика з перева-
гами та недоліками наявних сучасних 
біостатистичних комп’ютерних програм, 
які можна використати в навчанні, як у 
медичному закладі освіти, так і в 
самоосвіті. Також питання, які стосуються 
доказової медицини та освіти в цьому 
напрямі, висвітлюються на сайтах 
(http://www.bemecollaboration.org (BEME 
Collaboration), http://www.cc-ims.net/ (Кокра-
нівське співробітництво), http://ottawagroup. 
ohri.ca/ (Оттавська хартія), http://www.osdm. org 
(«ОСДМ – Общество специалистов дока-

зательной медицины»), http://www.biometrica. 
tomsk.ru та ін.), у періодичних виданнях 
(Образование для доказательной практики 
(Education for Evidence-Based Practice), 
Український медичний часопис, Между-
народный журнал медицинской практики, 
Biometrika, Biometrics, JASA та ін.). На 
сьогодні є достатня кількість робіт, в яких 
розкриваються зміст навчального матеріа-
лу, дидактичні цілі дисциплін «Біостатис-
тика» (О.Г.Барт, Є.Л.Вассерман, Є.В.Вер-
бицька, В.П.Леонов, С.Л.Плавинський та 
ін.) та «Медична і біологічна фізика» 
(О.Є.Акуліч, В.В.Пащенко, О.М.Ремізов, 
О.В.Чалий та ін.).  

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
призначується означена стаття. 
Залишається недостатньо висвітленим 
питання підвищення якості засвоєння 
знань студентами-медиками на заняттях з 
медичної та біологічної фізики, які 
пов’язані з теорією ймовірності та 
математичною статистикою. Вважаємо 
доцільним розглянути можливі фактори 
впливу на формування в студентів 
ставлення до вказаної тематики і 
відповідно до біостатистики в цілому та 
біофізики зокрема. Належний рівень 
вмотивованості навчання, зацікавлене 
ставлення до матеріалу, який вивчається і 
вивчатиметься, сприятиме кращому його 
сприйманню студентами та оптимально 
впливатиме на процес формування вмінь, 
навичок, розвиток професійного мислення 
майбутніх лікарів. 

Формування цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виділен-
ня основних чинників педагогічного 
процесу, які впливають на якість навчання 
студентів у сучасних умовах професійної 
освіти, та з’ясування педагогічних умов, 
які сприяють підвищенню рівня знань та 
вмінь при вивченні елементів теорії 
ймовірності та математичної статистики у 
курсі медичної та біологічної фізики.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Виділимо 
фактори, які найбільше можуть впливати 
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на студента-медика в процесі навчання, 
підвищуючи його ефективність, не залеж-
но від системи та загальної організації 
навчання в окремому медичному ВНЗ. 
Конкретизуємо поставлене завдання до 
процесу вивчення такої змістової скла-
дової програми з медичної та біологічної 
фізики як «Основи теорії ймовірності та 
математичної статистики». 

Основи теорії ймовірності та матема-
тичної статистики за навчальними програ-
мами з медичної та біологічної фізики для 
фармацевтичного, стоматологічного та 
медичного факультетів вивчаються на 
перших заняттях із зазначеної дисципліни. 
Отримані перші враження студентами-
медиками на цих заняттях, рівень викладу 
матеріалу, їх зацікавленість тощо вплива-
тимуть на формування ставлення до 
навчальних предметів «Медична та 
біологічна фізика» та «Біостатистика». 
Зрозуміло, що ставлення до будь-якого 
об’єкта може змінюватися в часі під 
впливом різних чинників. Однак одним із 
завдань ВНЗ на першому курсі на перших 
заняттях із різних дисциплін є не лише 
створити, підтримати, проконтролювати 
навчальний процес, який спрямований на 
отримання, формування, засвоєння нових 
знань, оволодіння новими вміннями, 
навичками майбутніми лікарями, але й 
допомогти студенту адаптуватися до 
нових умов навчання. Важливо спряму-
вати майбутніх спеціалістів у необхідне 
русло в навчанні, націлити на самостійну 
роботу кожного з її можливою максималь-
ною потужністю.  

Виділимо три основних компонента, 
від яких, на наш погляд, буде залежати 
ставлення кожного студента-медика до 
біостатистики та рівня її засвоєння при 
вивченні медичної та біологічної фізики: 
особистість студента, майстерність викла-
дача, засоби методичного забезпечення. 
Всі ці компоненти містять як залежні так і 
незалежні діяльнісні підструктури, які в 
цілому взаємопов’язуються у процесі 
навчання. 

Під компонентом «студент» розуміє-
мо внутрішні фактори кожного окремого 

студента, які впливають на його моти-
ваційну сферу, а та, у свою чергу, на 
зовнішню діяльність – навчання. Профе-
сійні особливості діяльності викладача 
пов’язуємо з компонентом «викладач». До 
компоненту «засоби методичного забезпе-
чення» в першу чергу включаємо ті з них, 
які студент буде безпосередньо вико-
ристовувати в процесі навчання, на другий 
план винесемо ті, які відносяться до 
діяльності викладача. 

Студент першого курсу – особистість 
із загалом сформованими власними 
переконаннями, прагненнями, особливос-
тями характеру, властивостями пам’яті та 
ін. Причини, які спонукають студента-
медика вчитися, можуть бути різними 
(утвердитися як особистість перед рідни-
ми, знайомими, здобути професію та ін.). 
Необхідним фактором мотивації в навчан-
ні, на нашу думку, є прагнення стати 
компетентним, знаючим свою справу 
спеціалістом. Саме це прагнення зберігає у 
навчальній діяльності від першого курсу 
до останнього налаштованість здобувати 
знання, долати перешкоди, йти до 
поставленої цілі – бути висококваліфікова-
ним лікарем. Сформована професійна 
направленість, чітко поставлена мета ство-
рює зацікавленість до певної інформації, її 
відбору та засвоєння. 

Зацікавленість студента у вивченні 
певного навчального предмета може, по-
перше, залежати від:  

- зіставлення матеріалу, який вив-
чається, із професійною необхідністю, 
практичним використанням здобутих 
знань, вмінь, навичок у майбутній 
професії лікаря; 

- отримання високого балу в 
навчанні (у більшості випадків основою 
цієї причини може бути «матеріальна 
зацікавленість», «звичка», створення влас-
ного авторитету. «Матеріальна зацікавле-
ність» пов’язана з формою навчання 
студента – бюджетною чи контрактною. 
Частина «бюджетників» намагається 
отримати високий або достатній бал для 
одержання стипендії, незначна частина 
«контрактників» у майбутньому сподіва-
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ється перейти на бюджетну форму 
навчання. «Звичку» гарно навчатися при-
писуємо студентам із високо розвиненою 
власною оцінкою, яка підкріплена постій-
ною, наполегливою, старанною працею, 
ґрунтовним засвоєнням матеріалу, здобут-
тям найвищого результату в навчанні); 

- авторитету викладача, здатного 
правильно організувати роботу на занятті, 
зацікавити, створити творчу атмосферу, 
подати доступно зрозуміло навчальний 
матеріал. 

Далі розглянемо особливості навчаль-
ного предмету, засвоєння матеріалу, 
способу його викладання. В цьому питанні 
на першому місці постає вихідний рівень 
знань студента, тобто кількість і якість 
інформації, засвоєної до вступу в обраний 
навчальний заклад. На жаль, у більшості 
випадків початковий рівень знань з 
математики та фізики у студентів-медиків 
є досить низьким (на чому неодноразово 
наголошувалося у працях, пов’язаних із 
медичною освітою). Згаданий факт може 
призводити до того, що налаштованість 
студента на навчальну дисципліну 
«Медична та біологічна фізика» (лише 
згадка про фізику) з самого початку може 
бути негативною. Частина абітурієнтів, 
вступаючи до медичного ВНЗ, не 
сподівається знову вивчати точні науки, і, 
будучи студентами, вони не розуміють, 
«навіщо фізика потрібна майбутнім 
лікарям». Відсутність елементарних знань, 
умінь з математики – дії над числами, 
піднесення до степеня та інше – заважає 
об’єктивно сприймати новий матеріал і 
повністю його засвоювати, відділяти 
головне від другорядного. Студент 
починає зупинятися на обчисленнях, 
втрачаючи загальну ідею. Невдачі тягнуть 
за собою нерозуміння, а в підсумку – 
небажання, незацікавленість до вивчення 
дисципліни. Ці та інші негативні фактори 
можна подолати, зменшити, підключивши 
в навчальний процес вдало взаємодіючі 
компоненти «викладач» та «методичне 
забезпечення». 

Відкинемо ті випадки, коли студенту 
важко впоратися з розрахунками, тобто 

вважатимемо, що рівень знань з матема-
тики чи фізики середній або високий 
(добре або відмінно). У цьому разі при 
вивченні тем з основ теорії ймовірності 
або математичної статистики теж можуть 
виникати складності, пов’язані з розумін-
ням матеріалу, але іншого рівня. 
Наприклад, розуміння змісту числових 
характеристик випадкової величини 
(дисперсія, середнє значення та ін.), 
отримання висновків за проведеними 
розрахунками тощо. 

Звернемо увагу й на той факт, що на 
першому курсі в медичних ВНЗ 
навчаються не лише ті, хто закінчили 
середні загальноосвітні заклади, а й ті, хто 
здобули середню медичну професійну 
освіту. Останнім важче дається вивчення 
фізико-математичного матеріалу, особливо 
на перших заняттях, оскільки на останніх 
курсах у медучилищах вони не вивчали 
математику та фізику. Для тих, хто перед 
вступом до медичного ВНЗ працював 
кілька років, розрив у вивченні вказаних 
наук ще більший, і, навіть з отриманими в 
минулому високими знаннями з точних 
дисциплін, адаптуватися до вивчення 
біофізики складніше. Однак ця частина 
студентів, порівняно з іншими, має 
найбільш чітко поставлену мету, 
сформовану мотивацію до навчання саме в 
медичному ВНЗ, прискіпливіше ставиться 
до відбору отримуваної інформації. 

Таким чином, у процесі викладання на 
заняттях із медичної і біологічної фізики 
явно виникає необхідність диференційова-
ного підходу, спрямованого на особистіс-
ну орієнтацію кожного майбутнього 
фахівця. Враховуючи реальний, а не бажа-
ний і необхідний рівень базової підготовки 
студентів-медиків з математики та фізики, 
вважаємо за потрібне теоретичний 
матеріал кожної теми з теорії ймовірності 
та математичної статистики викладати 
більш детально, доступно, з достатньою 
для самостійного осмислення кількістю 
прикладів (задач). Цей аспект пов’язуємо, 
в першу чергу, з викладенням матеріалу в 
підручниках, методичних вказівках для 
студентів тощо. Майбутній професіонал 
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лікарської справи має навчитися працюва-
ти самостійно, сформувати звичку постій-
но поповнювати вже набуте. Навики 
самоосвіти спроектовуються на майбутню 
неперервну освіту в професійній діяль-
ності, вміння закріплювати, приймати 
нове, знати, удосконалюватися. 

При підготовці до заняття студент 
працює з «великою» кількістю формул, які 
потрібно засвоїти, при потребі вивчити і 
вміти відтворити, застосувати при 
розв’язанні задач. В цілому, завдання не 
нове (аналогічне відбувалося в процесі 
отримання середньої загальної освіти, 
середньої професійної освіти). Однак у 
студента-медика, націленого в майбутньому 
на лікування людей, рано чи пізно постає 
логічне запитання «Навіщо це мені?», 
доповнюючись різним підтекстом, на 
зразок «коли до мене прийде пацієнт?». 
Тут потрібен високий фаховий рівень 
викладача: вузькість уявлень студента про 
мету та завдання освіти у ВНЗ потребує 
ґрунтовної власної підготовленості викла-
дача та вміння пояснювати не лише 
«формули», але й давати переконливі 
відповіді на подібні запитання. Передбач-
ливим, доцільним, аргументуючим і, на 
нашу думку, обов’язковим елементом на 
кожному занятті з медичної і біологічної 
фізики має бути обговорення зі 
студентами поєднання теорії та практики, 
застосування матеріалу, який вивчається, в 
медицині. На перших заняттях із 
біофізики відповіді на ці запитання не 
лежать на поверхні. Самі терміни 
(випадкова подія, кореляція, дисперсія, 
регресійний аналіз тощо), формули, їх 
пояснення залишаються абстрактними 
термінами та формулами. Умови задач із 
медичним підтекстом теж не завжди 
вносять великої ясності (проте таких 
прикладів на заняттях повинно бути 
більше). Наступні після «математики» 
теми, пов’язані з фізикою, містять 
термінологічний апарат (ультразвук, ЕКГ, 
рентген тощо), який викликає менше 
подібних запитань і труднощів у знаход-
женні відповідей на них студентами. 

Головним направляючим у вирішенні 
поставленої дилеми на перших заняттях 
виступає викладач, оскільки його завдан-
ням є не лише знати свій предмет, вміти 
пояснювати, а й активізувати діяльність 
студентів, привчити їх самостійно знахо-
дити відповіді на запитання, цікавитися 
розвитком медичної науки, поповнювати 
власний світогляд, впливаючи, таким 
чином, на формування активної, цілеспря-
мованої, освіченої, компетентної особис-
тості майбутнього лікаря. Якщо активність 
групи низька, не спостерігається 
ініціативності з боку студентів у пошуку 
додаткової інформації, викладач може 
вибрати довільним чином кілька студентів 
і дати їм завдання підготувати короткі 
доповіді з обраних тем. На заняттях з тем 
теорії ймовірності та математичної статис-
тики математичного матеріалу достатньо, 
зайві формули на цьому етапі навчання в 
якості додаткової інформації студентам 
будуть недоречними, а застосування цього 
матеріалу в медицині – навпаки.  

В якості додаткової інформації або 
роздаткового матеріалу викладач може 
використовувати статті з медичних 
журналів, де використовується терміноло-
гічний апарат, який вивчається на 
заняттях. Наприклад, цитати зі статей: 

1) «Під час мета-аналізу 4 досліджень 
(n=239) виявлено значне зменшення 
вираженості симптомів хронічної венозної 
недостатності у разі використання 
Екстракту з насіння кінського каштана на 
відміну від плацебо (середньостатистичне 
відхилення – 58,6 мм (95% довірчий 
інтервал – 24,9–92,2)» [8, с.93]; 

2) «Хворих було розподілено на 3 
групи (див. табл.1). 

1-шу групу склали 9 хворих після 
стовбурової ваготомії та пілоропластики; 
2-гу – 22 пацієнти після ушивання 
перфоративної виразки, що не отримували 
в ранньому післяопераційному періоді 
препаратів, які пригнічують кислотопро-
дукуючу функцію шлунка, 3-тю – 10 
хворих після ушивання перфоративної 
виразки, які отримували препарати, що 
блокують кислотопродукуючу функцію 
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шлунка. У перші 3–4 доби пацієнти 3-ї 
групи отримували фамотидин (Квамател 
виробництва «Ріхтер Гедеон Рт») по 20 мг 

внутрішньовенно 2–4 рази на добу, в 
подальшому по 20 мг перорально 2 рази 
на добу. 

Таблиця 1 
Порівняльні величини мінімального рН у хворих, 
оперованих з приводу перфоративної виразки ДПК 

рН Характер операційних втручань 
2-га доба 5-та доба 10-та доба 

Стовбурова ваготомія та пілоропластика (n=9) 3,41±0,46 3,16±0,57 3,13±0,52 
Ушивання перфоративної виразки без 
антисекреторної терапії (n=22) 

2,09±0,27 2,04±0,17 1,82±0,12 

Ушивання перфоративної виразки + вживання 
фамотидину (n=10) 

4,48±0,56 4,14±0,38 3,95±0,56 

Вірогідність різниць Р1-2<0,05 
Р2-3<0,001 
Р1-3>0,05 

Р1-2>0,05 
Р2-3<0,001 
Р1-3>0,05 

Р1-2<0,05 
Р2-3<0,01 
Р1-3>0,05 

 
… Достовірність результатів підтверд-

жувалася згідно з t-критерієм Стьюдента» 
[1, с.67]. 

Студент наглядно бачить ті ж самі 
статистичні поняття, математичні записи 
(середньостатистичне відхилення, надійна 
ймовірність, t-критерій Стьюдента, довірчі 
інтервали тощо) на конкретних прикладах 
поза підручником з математики чи фізики. 
Викладач має змогу ще раз сконцентру-
вати увагу студентів на згаданих у вибра-
ній частині статті поняттях і розібрати їх 
зміст у приведеному контексті. Цей при-
йом професійно орієнтованого навчання 
дає змогу краще закріпити вивчене, 
підвищити рівень розуміння навчального 
матеріалу, впливати на формування 
професійного мислення майбутніх лікарів. 
Отже, фахові статті можуть бути допоміж-
ним матеріалом в якості прикладів та 
задач. У статтях приклади викладені та 
обґрунтовані. Використавши частину 
даних або отриманих при певному дослід-
женні результатів, які даються в статті, 
можна поставити завдання для виконання, 
і матимемо задачу.  

Наприклад, з другої цитати: записати 
середнє значення рН у хворих після 
стовбурової ваготомії та пілоропластики 
на 10-ту добу та знайти середньостатис-
тичне відхилення. Або, скориставшись 
нескладними математичними розрахунка-
ми, викладач завчасно може розрахувати 

середньостатистичне відхилення значення 
рН і поставити завдання студентам знайти 
довірчий інтервал значення рН з вказаною 
довірчою ймовірністю, перевірити резуль-
тати з поданими в статті та порівняти 
висновки. Ще одне завдання з цієї цитати 
може бути на оцінку вірогідності різниці 
середніх арифметичних двох вибірок 
(вибрати 2-гу та 3-тю групи хворих). 

При достатній кількості часу та відпо-
відному рівні підготовки студентів можна 
давати завдання майбутнім спеціалістам 
самостійно складати задачі, знаходити 
інформацію, пов’язану з наступною 
темою, намагатися інтерпретувати її тощо. 
Домашнє завдання такого типу спрямовує 
на підвищення рівня знань, вмінь, навичок 
з математики, творчого підходу до 
діяльності. 

Виконання творчих, фахово-орієнто-
ваних завдань на занятті, підвищує рівень 
засвоєння навчального матеріалу. Сьогодні 
існує необхідність створення диферен-
ційованих навчальних посібників, мето-
дичних вказівок для студентів, в яких, 
зокрема, враховано наявність першокурс-
ників з низькою підготовкою. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Збільшення та закріплення 
внутрішніх та зовнішніх мотивів у 
студентів-медиків на заняттях з теорії 
ймовірності та математичної статистики у 
курсі медичної та біологічної фізики 
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впливає на ефективність навчання, на 
формування ставлення майбутніх лікарів 
до доказової медицини. Високий рівень 
знань викладача, зрозумілий, доступний 
виклад матеріалу, вдало підібрані 
прийоми, методи навчання, методичне 
забезпечення є чинниками підвищення 
засвоєння знань студентами-медиками. 

Подальші дослідження спрямовуємо 
на висвітлення педагогічних умов, які 
сприятимуть формуванню та підвищенню 
рівня професійної культури майбутнього 
лікаря при вивченні біофізики.  
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