
Додаток 1 

 

Інформаційна картка про освітню інноваційну розробку* 

 

1. Назва розробки 

Комп’ютеризований клінічний розбір як форма розвитку та взаємодії 

теоретичних та практичних знань студентів 

2. Кафедра, факультет 

Кафедра внутрішньої медицини, медичний факультет 

3. Автор(и) 

Бєлал Сюзанна Абдул Салам, асистент 

Богун Лариса В’ячеславівна, доцент 

Бичкова Ольга Юріївна, доцент 

Дериєнко Тетяна Анатоліївна, асистент 

Єгорова Ганна Юріївна, асистент 

Лисенко Наталія Володимирівна, доцент 

Макієнко Наталія Володимирівна, доцент 

Мальцева Марія Сергіївна, аспірант 

Мартім’янова Лариса Олексіївна, доцент 

Петренко Олена Володимирівна, асистент 

Солдатенко Інна Вікторівна, доцент 

Томіна Олена Євгеніївна, доцент 

Целік Наталія Євгеніївна, асистент 

Шаніна Ірина Вікторівна, аспірант 

Шевчук Марина Іванівна, асистент 

Яблучанський Микола Іванович, професор, завідувач 

4. Спеціальність, для якої призначено розробку 

Лікувальна справа 

5. Навчальна дисципліна, для якої призначено розробку 

Пропедевтика внутрішньої медицини, внутрішня медицина 



6. Форма інноваційної розробки 

Комп’ютерна презентація 

7. Опис розробки, її переваги 

Комп’ютерна презентація клінічних випадків із терапевтичної практики 

дозволяє демонструвати студентам патологічні стани відповідно до теми 

заняття, навіть якщо пацієнт із даною нозологічною формою відсутній на 

момент навчання в університетському шпиталі. 

Можливість бачити динамічний розвиток хвороби дозволяє студентам 

закріпити вміння аналізувати скарги пацієнта, дані анамнезу хвороби та 

життя, соматичного статусу, кваліфіковано розробляти план додаткового 

обстеження та трактувати отримані результатів, правильно будувати 

діагностичний та диференційно-діагностичний пошук, обирати та 

призначати лікування. 

Спільна праця студентів та викладачів при створені таких презентації 

дозволяє майбутнім спеціалістам легко інтегрувати себе у реальну 

клінічну практику, при цьому підвищується ступінь самостійної роботи 

кожного із студентів із комп’ютерними технологіями.  

Крім того студенті отримують досвід науково-дослідної роботи завдяки 

праці із міжнародними інформаційними ресурсами при підготовці 

отриманих результатів для публікування у фахових виданнях України та 

за кордоном. 

8. Упровадження та використання розробки 

Запропонована освітня інноваційна розробка активно використовується 

на кафедрі внутрішньої медицини близько п’яти років як для навчання, 

так і для контролю знань студентів. Клінічні розбори готуються 

студентами за підтримки та під контролем викладачів як форма розвитку 

та взаємодії теоретичних та практичних знань студентів 

Значне підвищення академічної успішності та опитування серед 

студентів дозволяють зробити висновки, що метод не лише покращує 

підготовку студентів, а і сприяє інтересу до поглиблення знань в 



терапевтичної області медицини, що мотивує до подальшого 

професійного росту. 

 

 

Завідувач кафедри     проф. Яблучанський М.І. 

 

 

 

 

 

 

*„Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені або застосовані 

освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що 

суттєво поліпшують результати освітньої діяльності” (Із „Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”). До інноваційних 

освітніх розробок належать удосконалені методи викладання, комп’ютерні 

технології, системи контролю знань. підручники (навчальні посібники), що 

містять дидактичні інновації, тощо. 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

 

Інформація 

 

про стан наукової роботи студентів  

на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету 

 

1. Наявність студентського наукового гуртка. 

Студентський науковий гурток існує на кафедрі з 2002 року. 

2. Студенти – учасники студентського наукового товариства 

(прізвище, ім’я, група). 

Абдел Ваххаб Осман, ВІ – 309 

Авс Амер Сулейман, ВА – 602 

Акхіміенмхона Пеасе Дівіне, ВА – 603 

Аль Дабухі Мустафа Джасім, ВА - 604 

Аль Ксус Нажм Фарух, ВА – 601 

Альшорман Сухайб, ВА – 601 

Аняси Исланд, ВА – 601 

Баснет Рабин, ВА – 422 

Вінокурова Анастасія, ВІ – 52 

Власов Сергій, ВІ – 50 

Гостева Юлія, ВІ – 309 

Дакхіл Махер Хамід, ВА - 604 

Едема Орєофє Ібукунфолу, ВА – 603 

Зіуд Хані, ВА - 521 

Кайдалова Анастасія, ВІ – 56 

Карім Ісмаел Сайер Сайер, ВА – 520 

Конне Джоел Бурабарі, ВА - 521 

Кулік Яна, ВІ – 206 

Лисенко Катерина, ВІ – 52 



Луай Самі Бдаа Бдаа, ВА – 520 

Маршлін Міну, ВА - 604 

Матковська Ганна, ВІ – 50 

Морозова Катерина, ВІ – 50 

Мохаммед Моханад Аднан, ВА - 604 

Назаренко Євген, ВІ – 50 

Насер Шаді, ВА - 521 

Нестеренко Наталія, ВІ – 303 

Нурі Касім Забун Аль-Малікі, ВА - 504 

Омер Кайс Халіль Аль-Кассаб, ВА - 604 

Пугачова Ганна, ВІ – 41 

Радченко Анастасія, ВІ – 40 

Рошрош Самі, ВА - 521 

Рубан Ганна, ВІ – 66 

Саіф Алі Сахіб Аль-Зубаіді, ВА – 522 

Сірхан Халед, ВА - 521 

Тібі Хусам, ВА – 522 

Уварова Карина, ВІ – 62 

Угву Угочукву Ноель, ВА – 501 

Федорова Юлія, ВІ – 206 

Хаді Хайдер Хасан, ВА - 604 

Хашем Хассан Салім Алегваірін, ВА – 501 

Хреіш Дея, ВА – 521 

Цірук Катерина, ВІ – 303 

Чубенко Ірина, ВІ – 41 

Юсіф Салім Н. Дараджі, ВА – 504 

3. Участь студентів в університетських, регіональних і всеукраїнських 

конкурсах студентських наукових робіт: зазначити прізвище, ім’я, 

групу студента, а також прізвище, ім’я, по-батькові, посаду 

викладача кафедри – наукового керівника студентської роботи. 



 

Університетський конкурс студентських наукових робіт 

● Назаренко Євген (ВІ – 50), Радченко Анастасія (ВІ-40), тема 

«Вплив сеансів біологічного зворотного зв’язку на показники якості 

життя хворих на артеріальну гіпертензію», наукові керівники: Бєлал 

Сюзанна Абдул Салам, асистент; Яблучанський Микола Іванович, 

професор, завідуючий кафедрою 

● Морозова Катерина (ВІ – 50), Баснет Рабин (ВА – 442), тема 

«Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate variability and 

paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction», 

наукові керівники: Бєлал Сюзанна Абдул Салам, асистент; Яблучанський 

Микола Іванович, професор, завідуючий кафедрою 

● Рубан Ганна (ВІ – 66), Вінокурова Анастасія (ВІ – 56), тема «Якість 

біологічного зворотного зв’язку в контурі метрономізованного дихання 

та параметрів варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців з 

психастенічним типом особистості в повторній серії сеансів», наукові 

керівники: Бєлал Сюзанна Абдул Салам, асистент; Яблучанський Микола 

Іванович, професор, завідуючий кафедрою 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

● Морозова Катерина (ВІ – 50), Баснет Рабин (ВА – 442), тема 

«Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart rate variability and 

paced breathing in the patients with somatoform autonomic dysfunction», 

наукові керівники: Бєлал Сюзанна Абдул Салам, асистент; Яблучанський 

Микола Іванович, професор, завідуючий кафедрою 

 

4. Переможці університетських, регіональних і всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт: зазначити прізвище, ім’я, 

групу студента, а також прізвище, ім’я, по-батькові, посаду 

викладача кафедри – наукового керівника студентської роботи. 



Немає 

5. Перелік наукових публікацій студентів. 

● Aws Amer S. Case study of renovascular hypertension / Aws Amer 

Sulaiman, Anyasi Island, Suhaib Al-Shorman // Депозитарії ХНУ імені В. 

Н. Каразіна [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10286 

● Edema O. Implementation of biofeedback in closed loop of heart rate 

variability and paced breathing in patients with arterial hypertension in real 

clinical practice [електронний ресурс] / O. Edema , P. D Akhimienmhona 

// Режим доступу: 

http://yadoc.ru/downloads/presentations/Clinical%20case%20AH+BFB_04-

2015.pdf 

● Morozova K. E. Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart 

rate variability and paced breathing in the patients with somatoform 

autonomic dysfunction / K. E. Morozova, R. Basnet, S. A. S. Belal, O. V. 

Martynenko, M. I. Yabluchansky // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 

National University. Series «Medicine». – 2014. - № 28 (1141). – p. 23-27. 

Режим доступу: http://yadoc.ru/downloads/journal/2014/1141_28/4.doc 

● Morozova K. Effectiveness of biofeedback in the closed loop of heart 

ratevariability and paced breathing in the patients with 

somatoformautonomic dysfunction / K. Morozova, R. Basnet // 

Актуальные вопросы современной медицины: Тезисы XII 

Международной научной конференции студентов и молодых учѐных, 

16-17 апреля 2015 г. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – С. 40. 

● Nazarenko E. Influence of Biofeedback Sessions on Quality of Life in 

Patients with Arterial Hypertension / E. Nazarenko, A. Radchenko // 

Актуальные вопросы современной медицины: Тезисы XII 

Международной научной конференции студентов и молодых учѐных, 

16-17 апреля 2015 г. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – С. 41-42. 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10286
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10286
http://yadoc.ru/downloads/presentations/Clinical%20case%20AH+BFB_04-2015.pdf
http://yadoc.ru/downloads/presentations/Clinical%20case%20AH+BFB_04-2015.pdf
http://yadoc.ru/downloads/journal/2014/1141_28/4.doc


● Ruban A.A. Drug management of patients with persistent atrial fibrilation 

before and after radiofreguency ablation оn the example of clinical case / 

A.A. Ruban // Депозитарії ХНУ імені В. Н. Каразіна [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10285 

● Uvarova K.G. Polymorbidity in clinical practice an example of a clinical 

case / K.G. Uvarova, M.N. Saprikina, M.A. Ahmed, I.B. Oyebamire // 

Депозитарії ХНУ імені В. Н. Каразіна [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10295 

● Белал С.А.С. Качество биологической обратной связи в контуре 

метрономизированного дыхания и параметров вариабельности 

сердечного ритма у здоровых добровольцев с психастеническим типом 

личности / С.А.С. Белал, А. А. Рубан, А. А. Винокурова, Н.И. 

Яблучанский // Матеріли науково-практичної конференції за участю 

міжнародних спеціалістів «Актуальні питання сучасної психіатрії, 

наркології та неврології» / За загальною редакцією проф. 

В.І.Пономарьова. – Харків, 2014. – С. 302-305. Режим доступу: 

http://yadoc.ru/downloads/abs/Belal_apr_abs.pdf 

● Гостева Ю.В. Реакция параметров вариабельности сердечного ритма 

на фармакологическую пробу со спиронолактоном у здоровых 

добровольцев / Ю.В. Гостева, А.А. Кайдалова, С.А.С. Белал, Н.И. 

Яблучанский // "Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної 

науки і практики": Матеріали науково-практичної конференції з 

участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки 15 травня 

2014 р. / Ред. рада Г.Д. Фадєєнко (голова) та ін.; НАМН України та ін. - 

Х., 2014. - с. 65. 

● Назаренко Е.О. Биологическая обратная связь как средство повышения 

адаптационных возможностей организма при физических перегрузках / 

Е.О. Назаренко, С.А.С. Белал, О.Дж. Абдел Ваххаб, Н.И. Яблучанский 

// Актуальные проблемы подготовки и сохранения здоровья 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10285
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10285
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10295
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10295
http://yadoc.ru/downloads/abs/Belal_apr_abs.pdf


спортсменов: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 40-летию 

кафедры спортивной медицины и физической реабилитации (г. 

Челябинск, 20 декабря 2013г.) / Под ред. Е.В. Быкова. – Челябинск: 

УралГУФК, 2013. – 309-313 с. Режим доступа: 

http://yadoc.ru/downloads/abs/Nazarenko_sportmed-2014.pdf 

● Назаренко Е.О. Реакция вариабельности сердечного ритма на сеансы 

биологической обратной связи с метрономизированным дыханием у 

здоровых добровольцев / Е.О. Назаренко, С.А.С. Белал, А.В. 

Мартыненко, А.Л. Кулик, Н.И. Яблучанский. // Медицина сегодня и 

завтра. – 2015. - № 1. (в печати). 

● Нестеренко Н. И. Спиронолактон и качества биологической обратной 

связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров 

вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев / Н. И. 

Нестеренко, Ю. В. Федорова, К. Г. Уварова, Е. О. Назаренко // 

Актуальные вопросы современной медицины: Тезисы XI 

Международной научной конференции студентов и молодых учѐных, 

17-18 апреля 2014 г. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – С. 32. 

Режим доступа: http://yadoc.ru/downloads/abs/Nesterenko_apr-2014.pdf 

● Рубан А. А. Медикаментозный менеджмент пациентов с 

персистирующей формой фибрилляции предсердий до и после 

радиочастотной абляции на примере клинического случая / А.А. Рубан 

// Депозитарії ХНУ імені В. Н. Каразіна [електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10284 

● Уварова К.Г. Полиморбидность в клинической практике на примере 

клинического случая / К.Г. Уварова, М.Н. Сапрыкина, М.А. Ахмед, 

И.Б. Оебамире // Депозитарії ХНУ імені В. Н. Каразіна [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10294 

6. Участь студентів у наукових конференціях. 

http://yadoc.ru/downloads/abs/Nazarenko_sportmed-2014.pdf
http://yadoc.ru/downloads/abs/Nesterenko_apr-2014.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10284
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10284
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10294
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/10294


● 27 липня – 3 серпня 2014 р.: міжнародний навчально-ознайомчий 

проект «Медицина Європи 2014», учасники від гуртка: Назаренко 

Євген, Радченко Анастасія, Морозова Катерина, Матковська Ганна, 

Власов Сергій 

● 29-30 листопада 2014 р.: II Національна асамблея ГО «Всеукраїнська 

молодіжна асоціація студентів-медиків», учасники від гуртка: 

Назаренко Євген, Морозова Катерина, Матковська Ганна, Власов 

Сергій 

● 19-20 лютого 2015 р.: VII Всеукраїнський з’їзд представників 

студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів України з міжнародною участю, учасники від 

гуртка: Назаренко Євген, Морозова Катерина, Матковська Ганна, 

Власов Сергій, Радченко Анастасія, Пугачова Ганна, Лисенко 

Катерина 

● 26 березня 2015 р.: Всеукраїнський форум студентів-медиків та 

молодих лікарів «Керуй майбутнім медицини», учасники від гуртка: 

Назаренко Євген 

● 16-17 квітня 2015 р.: XII Міжнародна наукова конференція студентів і 

молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», учасники від 

гуртка: Назаренко Євген, Морозова Катерина, Радченко Анастасія, 

Баснет Рабин, Авс Амер Сулейман, Акхіміенмхона Пеасе Дівіне. 

 

 

 

Завідувач кафедри     проф. Яблучанський М.І. 

  



Додаток 3 

 

Інформаційна картка щодо використання  

веб-комунікативних технологій «викладач – студент»* 

 

1. Опис технології, що використовується. 

Кафедра внутрішньої медицини активно впроваджує використання 

інтерактивних технології Google для навчального та наукового процесу серед 

студентів. Найбільш поширено використовуються такі інструменти, як Google 

Docs, Google Groups, Google Talk, Google Calendar, Gmail, Google Диск, 

YouTube. 

2. Назва підрозділу (кафедра, факультет). 

Кафедра внутрішньої медицини, медичний факультет 

3. Список викладачів, які є учасниками веб-комунікативного 

процесу (прізвище, ім’я, по батькові, посада). 

Бєлал Сюзанна Абдул Салам, асистент 

Богун Лариса В’ячеславівна, доцент 

Бичкова Ольга Юріївна, доцент 

Дериєнко Тетяна Анатоліївна, асистент 

Єгорова Ганна Юріївна, асистент 

Жердецька Ксенія Ігоровна, асистент 

Журавка Наталя Валентинівна, асистент 

Коломицева Ірина Миколаївна, аспірант 

Литвін Антон Сергійович, асистент 

Лисенко Наталія Володимирівна, доцент 

Макієнко Наталія Володимирівна, доцент 

Мальцева Марія Сергіївна, аспірант 

Мартім’янова Лариса Олексіївна, доцент 

Матюхін Павло Володимирович, доцент 

Махарінська Олена Сергіївна, доцент 



Петренко Олена Володимирівна, асистент 

Солдатенко Інна Вікторівна, доцент 

Томіна Олена Євгеніївна, доцент 

Целік Наталія Євгеніївна, асистент 

Шаніна Ірина Вікторівна, аспірант 

Шевчук Марина Іванівна, асистент 

Яблучанський Микола Іванович, професор, завідувач 

4. Список студентів, які є учасниками веб-комунікативного процесу 

(прізвище, ім’я, група, спеціальність, факультет). 

До використання інтерактивних технології Google в навчальному та 

науковому процесі залучаються всі студенти з 3 по 6 курси україно- та 

англомовної форми навчання, які навчаються на кафедрі, в чисельному 

визначенні це близько 3 тис. осіб. 

5. Тип роботи, у процесі якої використовуються веб-комунікативні 

технології (навчальна, наукова, позааудиторна тощо). 

 Зазначені інструменти використовуються для всіх типів робот із 

студентами, переважно для навчальної та наукової роботи. 

6. Перелік програм підготовки (спеціальностей), при яких у процесі 

навчання використовуються веб-комунікативні технології. 

Лікувальна справа 

7. Впровадження та використання технологій. Досягнуті результати. 

Переваги використання веб-комунікативних технологій «викладач – 

студент». 

Інтерактивні технології Google успішно використовуються на кафедрі 

внутрішньої медицини із 2005 року. Завдяки Google Docs викладачі мають 

можливість організовувати практичну роботу студентів, проводити on-line 

тестування та анкетування, перевіряти наукові роботи, реферати, тощо. 

Засобами Google Groups створені електронні академічні групи для 

дистанційного навчання студентів у період канікул. Google Talk 

використовується для особистих консультацій студентів під час підготовки 



наукових праць або у разі виникнення питань під час навчального процесу. 

Через Google Calendar викладачі організують інтерактивне розклад занять, 

поширюють графік відпрацювань, відкритих лекції серед студентів, планують 

дистанційне навчання на період канікул. Завдяки Gmail викладачі мають 

додатковий засіб обміну інформації із студентами. У мережі Google Диску як 

викладачі, так і студенти поширюють тексти, графічні зображення, 

гіперпосилання, документи та інше. На сервісі YouTube співробітники кафедри 

розміщують відео-лекції, а також поширюють серед студентів канали із 

медичним контентом.  

Інтегрування інформаційних технологій в освітній і науковий процес 

кафедри дозволив підвищити мотивацію студентів до їх освоєння для 

ефективного застосування в подальшій професійній діяльності; активне 

використання комп'ютерної графіки, анімації, відео, звуку, інших медійних 

компонентів дало можливість зробити досліджуваний матеріал максимально 

наочним і зрозумілим для студентів. Крім того, оперативне отримання 

інформації про рівень своєї підготовленості за допомогою інтернет-тестувань і 

on-line співбесід, вільний і швидкий доступ до навчальної та методичної 

літератури дозволив студентам більш поглиблено вивчати навчальні 

дисципліни кафедри у позаурочний час. Все це знайшло відображення в 

значному підвищенні не тільки успішності студентів в терапевтичних 

дисциплінах, а й в зацікавленості майбутніх фахівців в науковій роботі в 

університеті. 

Серед переваг використання веб-комунікативних технологій «викладач – 

студент» можна виділити: 

1) індивідуальність (студент має можливість адаптувати навчальну 

програму з урахуванням персональних потреб);  

2) психологічний комфорт (використання електронних навчальних систем 

зменшує нервозність студентів під час контролю знань, також 

виключається суб'єктивний фактор оцінки);  



3) підвищення комп'ютерної грамотності (студенти мають можливість 

освоїти інформаційні технології, необхідні для оптимізації подальшої 

професійної діяльності);  

4) міжнародна інтеграція (студент залучається  до дистанційної участі у 

лекціях, відеоконференціях і вебінарах провідних фахівців не тільки 

України, але і всього світу підвищуючи свою професійну кваліфікацію); 

5) фінансова доступність (базові сервіси Google є безкоштовними для 

користувачів). 

 

Завідувач кафедри     проф. Яблучанський М.І. 

 

 

*Веб-комунікативна технологія «викладач – студент» – це специфічна 

форма спілкування між викладачем та студентом за допомогою веб-технологій 

(через мережу Інтернет: веб-комунікативний супровід навчального процесу за 

допомогою сайтів кафедр і факультетів, репозитарію, соціальних мереж тощо), 

що ефективно та оперативно забезпечують реалізацію цілей та завдань 

навчання й виховання, є одним із засобів організації освітнього процесу. 

 

 


