
1 
 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. М ГОРЬКОГО 

 

 

 

РРееккооммееннддааттееллььнныыйй  ббииббллииооггррааффииччеессккиийй  ууккааззааттеелльь  

 

 

Донецк, 2014 



2 
 

 

 

Современная социально- экономическая ситуация в стране и в системе 

образования такова, что традиционные формы получения образования и модели 

обучения не могут удовлетворить потребностей в образовательных услугах. 

Выход заключается в поиске новых форм образования. Одной из них явилось 

дистанционное обучение (ДО). Являясь следствием объективного процесса 

информатизации и вбирая в себя лучшие черты других форм, ДО войдет в ХХI 

век как наиболее перспективная, синтетическая, гуманистическая, интегральная 

форма образования. 

В связи с этим литература по данной проблеме вызывает большой интерес 

как у преподавателей, так и у студентов.   Библиотекой была  проведена работа 

по поиску и систематизации литературы для создания рекомендательного 

библиографического указателя по данной теме. В указателе собрана литература 

изданная с 2000 по 2014 гг.  

Указатель состоит из 4 разделов: 

1. ДДииссттааннццииооннннооее  ооббррааззооввааннииее::  ппррооббллееммыы  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии..  

2. ТТееххннооллооггииии  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббууччеенниияя  вв  ппооввыышшееннииии  ккааччеессттвваа  

ооббррааззоовваанниияя..  

3. ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее  вв  ммееддииццииннссккиихх  ии  ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззаахх..   
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4.  ББииббллииооттееккаа  вв  ддииссттааннццииоонннноомм  ооббррааззооввааннииии..  

Материал в указателе розмещен в алфавитном порядке, в алфавите 

фамилий авторов и названий работ.   

Библиографическое описание составлено в соответствии с действующими 

стандартами, но принимая во внимание то, что не все издания есть в фонде 

библиотеки, в описании могут быть пропущены некоторые библиографические  

данные. Описания изданий, обозначенных  "звёздочкой" не сверены на "de visu" 

из-за отсутствия их в фонде библиотеки ДонНМУ. В описаниях работ, полный 

текст которых доступен в Интернете, указан режим доступа к данному изданию. 

Для создания указателя были использованы информационные и 

библиографические издания, имеющиеся в фонде библиотеки ДонНМУ, 

электронный каталог библиотеки и картотека печатных работ сотрудников 

ДонНМУ, базы данних информационных центров Украины и России. 

Указатель предназначен для использования преподавателями 

университета, студентами и всеми посетителями нашего сайта. 

Рекомендационный библиографический указатель не претендует на 

исчерпывающую полноту информации. Замечания и предложения просим 

сообщать по телефонам: 

344-41-11  - директор бібліотеки;  

344-40-65 – інформаційно-бібліографічний відділ,  

або електронною поштою  

kabardina@dsmu.edu.ua;    

biblio@dsmu.edu.ua 

mailto:@dsmu.edu.ua
mailto:biblio@dsmu.edu.ua
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Дистанционное обучение – это форма обучения с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, которые обеспечивают интерактивное взаимодействие 

преподавателей со студентами на различных этапах обучения и самостоятельную работу с 

материалами информационной сети. 

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам 

образования называют образовательной системой 21 века. Сегодня на нее сделана огромная 

ставка.  

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем массового 

непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и 

пространственных поясов. Кроме того, системы дистанционного образования дают равные 

возможности всем людям независимо от социального положения  (школьникам, студентам, 

гражданским и военным, безработными и т. д.) в любых районах страны и за рубежом 

реализовать права человека на образование и получение информации. 

В настоящее время широко обсуждаются вопросы внедрения дистанционного 

обучения на различных уровнях образования: среднее, среднее профессиональное, высшее, 

по разным направлениям подготовки. 

Наверное, больше всего вопросов вызывает дистанционное обучение специалистов в 

области медицины. Что именно следует понимать под дистанционным обучением? Есть ли 

необходимость использовать дистанционные образовательные технологии в подготовке 

врачей? Как это отразится на качестве подготовки? 

Далеко не всякую профессию можно успешно освоить дистанционно. Медицинская 

наука, например, вещь и без того необычайно сложная, а получение медицинского диплома 

налагает ещё и огромную ответственность. С одной стороны медицинское образование 

требует усвоения очень большого объёма теоретического и практического материала. С 

другой стороны, дистанционное обучение медицинским профессиям в значительной степени 

осложняется отсутствием возможности преподать студенту практическую строну дела. 

Учащимся медицинских ВУЗов приходится немало практиковаться, прежде чем они получат 

свои долгожданные дипломы. Выпустить из учебного заведения "чистого" теоретика 

непозволительно, опять же по причине высокой ответственности перед людьми, чьи жизни и 

здоровье будут от него зависеть. Оба этих фактора - объём знаний и необходимость в 

практике, ставят дистанционное обучение медицинским профессиям, фактически, на грань 

невозможного. Тем не менее, в некоторых странах, таких как Италия, Германия, Чехия, 

Испания, уже существует целый ряд университетов, готовых принимать студентов именно на 

эту форму обучения. 
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II..  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббррааззооввааннииее::  

ппррооббллееммыы  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккии..  

   

1. *Агаев, Ф. Т.  Биометрическая идентификация пользователя в дистанционном 

образовании / Ф. Т. Агаев, Г. А. Мамедова, З. А.Зейналова // Дистанционное и 

виртуальное обучение. - 2011. - № 3. - С. 13-17. 

2. Ч21 

С91 Андрущенко, Н. А.    Організаційно-технологічні та структурні моделі 

дистанційної освіти у США  / Н. А. Андрущенко    // Сучасні проблеми науки та 

освіти.  – Харків, 2004. - С. 160. 

3. 615.1(06) 

А43 Бабінцева, Л. Ю. Дистанційне навчання  як важлива складова 

безперервного професійного розвитку  / Л. Ю. Бабінцева  // Актуальні питання 

фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - Вип. 18 . - С. 70-73. 

4. Ч73 

І-66 Баніна, М. Д.    Дистанційне навчання як засіб формування і підтримки 

професійної компетенції /  М. Д. Баніна // Інновації і менеджмент якості в 

діяльності бібліотек ВНЗ : матеріали конференції, 23-24 жовтня 2008 р. -  

Донецьк, 2008. - С. 51-53. 

5. e. 61(07) 

В57 Владзимирский, А. В.    Дистанционное обучение / А. В. Владзимирский. - 

Донецк, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

6. Ч48 

П78 Вовк, О. Б.    Право на інтелектуальну власність та застосування 

відкритих технологій в дистанційній освіті  / О. Б. Вовк // Проблеми освіти.  – 

2009. - Вип. 60 .  - С. 104-108. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16215482
http://elibrary.ru/item.asp?id=16215482
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931782
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931782
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931782&selid=16215482
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7. Волов, В. Т.    Индивидуализация обучения при дистанционном образовании: 

размышления и поиск  / В. Т. Волов // Журн. прикладной психологии. - 2001. - N 

2. – С. 30-33. 

8. Вороненко Ю. В. Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для 

професійного розвитку, нові перспективи / Ю. В. Вороненко, І. С. Зозуля // Укр. 

медичний часопис. – 2011. - № 3. – С. 26. - Режим доступа до журналу: 

http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2011/06/83-26.pdf 

9. Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи  // 

Медична освіта. - 2011 . - № 3. - С. 15-19. 

10. *  Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті : 

монографія / [В. О. Любчак, О. В. Купенко, Т. В. Лаврик та ін.]. - Суми, 2009. - 

160 c. 

11. * Дистанційне навчання. Основи, концепції, перспективи : навч. посібник / 

[І. О. Романенко, В. В. Кулачова, Д. В. Сумцов, О. П. Сук]. -  Х., 2010. - 283 c. 

 

12. *Долгих, Е. В. О дистанционном образовании и опыте его внедрения в 

системе повышения квалификации / Е. В. Долгих, Р. В. Крон //  Инновационные 

векторы современного образования. - 2012. - № 2. - С. 43-47. 

13. Ч21 

С91 Досвід і перспективи дистанційного навчання  // Сучасні проблеми науки 

та освіти. – Харків, 2004.  - С. 179. 

http://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2011/06/83-26.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=18266012
http://elibrary.ru/item.asp?id=18266012
http://elibrary.ru/item.asp?id=18242625
http://elibrary.ru/item.asp?id=18242625
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14. Жилiнкова, I.    Зобов'язання з надання послуг у сферi iнтерактивноi 

(дистанцiйноi) освiти  / І. Жилінкова // Право Украiни. - 2002. - N 4. – С. 108-

113. 

15. *Зарицька, О. Л.  Дистанційна освіта як новітня інформаційна технологія / 

О. Л. Зарицька // Вісник Житомирського державного педагогичного ун-ту. - 

2003. - № 13. - С. 233-235. 

16. *Кармановский, А. В. Формирование готовности личности к непрерывному 

образованию в условиях дистанционного обучения / А. В. Кармановский // 

Вестник Университета Российской академии образования. - 2011. - № 1-54. - С. 

98-101. – Режим доступа к журналу: http://elibrary.ru/download/73318002.pdf 

17. *Кармановский, А. В. Педагогические условия формирования готовности 

студента вуза к непрерывному профессиональному образованию в условиях 

дистанционного обучения / А. В. Кармановский // Гуманизация образования. - 

2011. - № 2. - С. 19-25. 

18. *Качество дистанционного образования: концепции, проблемы, решения : 

материалы XII Международной научно-практической конференции, 2 декабря 

2010 г. / М-во образования и науки Российской Федерации, Ассоц. негос. вузов, 

Российская ассоц. бизнес-образования, Международный ин-т менеджмента 

ЛИНК, Московский гос. индустриальный ун-т [ ред. совет: В. Е. Бочков и др.]. - 

Москва, 2010. - Сер. Тематическое приложение к журналу "Открытое 

образование". 

19. Ч21 

С91 Коваленко, С.  М.    Про досвід  Англії щодо розвитку дистанційної форми 

освіти дорослих / С. М. Коваленко  // Сучасні проблеми науки та освіти. – 

Харків, 2004. - С. 176. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80.%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6.%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83
http://elibrary.ru/item.asp?id=16369396
http://elibrary.ru/item.asp?id=16369396
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936992
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936992&selid=16369396
http://elibrary.ru/download/73318002.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=16545927
http://elibrary.ru/item.asp?id=16545927
http://elibrary.ru/item.asp?id=16545927
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942274
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942274&selid=16545927
http://elibrary.ru/item.asp?id=20121738
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20. Коноваленко, С.  О.  Взаємозв'язок між психофізіологічними особливостями 

студентів та їх успішністю при дистанційній фрмі навчання / С. О. Коноваленко 

// Медична освіта. - 2012. - № 4. - С. 62-66. 

21. Король, А. Д.    Дистанция в образовании: близко или далеко?  / А. Д. 

Король // Философия образования. - 2011. - № 1. - С. 40-49. 

22. Косовська, Т.  М.    Дистанційне навчання - нові можливості для 

професійного розвитку / Т. М. Косовска // Медична освіта. - 2012. - № 4. - С. 73-

76. 

23. *Левченко, В. Л.  Дистанційне навчання як сфера самостійної роботи 

студентів / В. Л. Левченко // Соціально.-економічні. дослідження в перехідний 

період. Дистанційне навчання у ХХІ ст. : щорічник наук. пр. – К., 2001. - Вип. 

27. - С. 200-203. 

24. Ч48 

П78 Лукін, В. Є.    Сутність та перспективи розвитку освітнього простору 

дистанційного навчання  / В. Є. Лукін // Проблеми освіти. – 2007. -  Вип. 50.  - С. 

30-35. 

25. Маврин, С. А.    Система взаимодействий в дистанционном высшем 

профессиональном образовании Казахстана, развивающая 

конкурентноспособность молодых специалистов / С. А. Маврин  // Философия 

образования. - 2011. - № 2. - С. 135-143. 

26. Ч48 

П78 Майборода, С.    Дистанційне навчання як інноваційний процес у галузі 

вищої освіти  / С. Майборода // Проблеми освіти. – 2007. - Вип. 50. -  С. 14-19. 

27. Нiкiтенко, О.  В.    Впровадження сучасних засобiв навчання та дистанцiйноi 

освiти в деяких навчальних закладах Украiни / О. В.  Нiкiтенко     // Проблеми 

освiти. – К.,  2001. – С. 15-17. 

28. * Никитин, Н. В. В  дистанционном обучении заложен огромный потенциал 

/  Н. В. Никитин // Высшее образование сегодня. - 2005. - № 3. - С. 18-23. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%A5%D0%A5%D0%86%20%D1%81%D1%82.:%20%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86.-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%20%D0%A5%D0%A5%D0%86%20%D1%81%D1%82.:%20%D0%A9%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
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http://elibrary.ru/download/26525857.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%91$
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47. Шуневич,  Б.    Дистанцiйна освiта в Украiнi: навчальнi матерiали / Б. 

Шуневич  // Проблеми освiти. -  К., 2003. – С.  323-342. 

48. Шуневич, Б. I.    Розвиток основних компонентiв для органiзацii 

дистанцiйного навчання в Украiнi  / Б.  Шуневич // Проблеми освiти. – К., 2003 . 

– С. 45-56. 

*Ясулайтіс, В.  А.  Дистанційне навчання : метод. рек. / В. А. Ясулайтіс. -  К., 

2005. - 70 c. 

 

IIII..  ТТееххннооллооггииии  ддииссттааннццииооннннооггоо  ооббууччеенниияя  

вв  ппооввыышшееннииии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

   

   

   
1. Ч48 

Н73 Акмалдінова, О.  М.    Про концепцію формування навичок письма при 

навчанні іноземної мови студентів денної, заочної і дистанційної форм навчання 

вищого технічного навчального закладу  / О. М. Акмалдінова // Нові технології 

навчання. – 2005. - Вип. 41 . - С. 60-67. 

2. *Беленька, Т. Л.    Органiзацiя дистанцiйного навчання iноземних мов  / Т. Л. 

Беленька   // Лiнгвистичнi та методичнi проблеми навчання мови як iноземноi:  

матерiали 4 мiжнар. наук. конф.  – Полтава,  2002 . – С. 16-17. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D1%81%20%D0%92$
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3. Ч48 

П78 Бендера, І. М.    Паспортизація навчальних дисциплін у вищих закладах 

освіти як елемент методичного забезпечення дистанційної форми навчання / І. 

М. Бендера // Проблеми освіти.  – 2010. - Вип. 64. - С. 9-16. 

4. Бойчук, Т. М.    Сервер дистанційного навчання БДМУ - ефективний 

інструмент організації та контролю самостійної роботи студентів / Т. М. Бойчук 

// Медична освіта. - 2013. - № 2. - С. 73-76. 

5. *Валеева, Р. З. Дистанционное обучение как фактор повышения качества 

образования в системе высшего профессионального образования / Р. З. Валеева, 

Э. Р. Валеев // Вестник Казанского государственного университета культуры и 

искусств. - 2013. - № 4-2. - С. 75-79. – Режим доступа к журналу: 

http://elibrary.ru/download/42528817.pdf 

6. *Васильченко Л. В.  Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; 

інформаційний простір навчального закладу / Л. В. Васильченко, В. Л 

Шевченко. - Х. : Основа, 2009. - 208 c. 

7. * Власова, Е. М. Дидактические проблемы оценки знаний при дистанционном 

образовании / Е. М. Власова, С. И. Блудова, В. В. Шевчук // Успехи 

современного естествознания. - 2013. - № 3. - С. 154. – Режим доступа к 

журналу:  http://elibrary.ru/download/66837441.pdf 

8. Ч48 

П78 Гайша, О. О.    Сучасна дистанційна освіта: технології, засоби та 

забезпечення  / О. О. Гайша // Проблеми освіти. – 2007. - Вип. 50. - С. 25-30. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21381252
http://elibrary.ru/item.asp?id=21381252
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1256677&selid=21381252
http://elibrary.ru/download/42528817.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B$
http://elibrary.ru/item.asp?id=18881592
http://elibrary.ru/item.asp?id=18881592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1111455&selid=18881592
http://elibrary.ru/download/66837441.pdf
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9. *Глазков, В. В  Применение компьютерного моделирования в дистанционном 

образовании / В. В. Глазков, Х. Х. Абушкин // Учебный эксперимент в 

образовании. - 2011. - № 3. - С. 29-33. - Режим доступа к журналу:  

http://elibrary.ru/download/89609353.pdf 

10. Ч48 

П78 Голощук, Р. О.    Математичне та програмне забезпечення систем 

дистанційного  мережевоцентричного навчання  / Р. О. Голощук // Проблеми 

освіти.  – 2009. - Вип. 60 . - С. 98-104. 

11. Дистанційно-освітні технології в організації самостійної роботи студентів // 

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2014. - № 1 

(14). - С. 114-116. 

12. 615.1(06) 

А43 Емец, Т. И.    Возможности презентаций  Powerpoint MS OFFICE   

дистанционного обучения  // Актуальні питання фармацевтичної та медичної 

науки та практики. – 2006. - Вип. 16 . - С. 60-63. 

 

13 *Жилiнкова I.    Дистанцiйна освiта: комп'ютернi телекомунiкацii в сучаснiй 

освiтнiй дiяльностi / І. Жилінкова  // Вiсник . - 2002 . - N 7. – С. 13-14. 

14. 615.1(06) 

А43 Iванькова, Н. А.    Особливості організації дистанційного навчання  із 

застосуванням АНС за умов кредитно-модульної системи  / Н. А. Іванькова // 

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - 

Вип. 18 .  - С. 99-102. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17026710
http://elibrary.ru/item.asp?id=17026710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975787
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975787&selid=17026710
http://elibrary.ru/download/89609353.pdf
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15. Інноваційні технології дистанційного післядипломного навчання  // Хірургія 

дитячого віку . - 2011 . - Т. 8, № 3. - С. 85-86. 

16. Ч48 

Т65 Использование и развитие технологии дистанционного обучения в 

повышении качества обучения   // Трайнев, В. А. Повышение качества высшего 

образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной 

практики / В. А. Трайнев. – К., 2008. - С. 56-63. 

 

17. *Калачев, Н. В. Проблемы и особенности использования дистанционных 

образовательных технологий в преподавании естественно-научных дисциплин в 

условиях открытого образования / Н. В. Калачев ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Московский пед. гос. ун-т". - Москва, 

2011. – 311 с. 

18. 615.1(06) 

А43 Коваленко, О. Є.    Організація системи дистанційного навчання на основі 

стандартних компонентів  / О. Є. Коваленко // Актуальні питання 

фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - Вип. 18. -  С. 37-44. 

19. Колесник, Ю. М.    Забезпечення дистанційної форми навчання у ЗДМУ на 

базі єдиного інформаційного комплексу / Ю. М. Колесник // Медична освіта. - 

2007. - № 2. - С. 49-51. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19440148
http://elibrary.ru/item.asp?id=19440148
http://elibrary.ru/item.asp?id=19440148


16 
 

2. 615.1(06) 

А43 Краснов, А.  В.    Проблемы управления в дистанционном образовании  / 

А. В. Краснов // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та 

практики. – 2006. - Вип. 16 . -  С. 177-180. 

21. Ч21 

С91 Кудрєв, В. Н.    Досвід використання дистанційно-активної технології 

навчання студентів в українькому внз  / В. Н. Кудрев // Сучасні проблеми науки 

та освіти. – Харків, 2004. - С. 177. 

22. *Кулевская, Е. С.  Мониторинг дистанционного обучения в 

профессиональном образовании / Е. С. Кулевская, К. Ю. Ветров // В мире 

научных открытий. - 2010. - № 6-2. - С. 126-128. 

23. Лукін, В. Є.    Використання опорних сигналів у процесі репрезентації 

навчальних матеріалів у системі дистанційного навчання / В. Є. Лукін   // Нові 

технології навчання. - 2006. - № 45. - С. 33-37. 

24. 615.1(06) 

А43 Лукьянов, М. Ю.    Advanced  training - открытая система дистанционного 

образования  / М. Ю. Лукьянов // Актуальні питання фармацевтичної та 

медичної науки та практики. – 2006. - Вип. 16 .  - С. 38-43. 

25. Мамонтов, Д.    Система дистанционного обучения "Competentum.Magister" / 

Д. Мамонтов  // Высшее образование сегодня. - 2005. - № 5. - C. 68-69. 

26. 615.1(06) 

А43 Мінцер, О. П.    Обгрунтування технічного та технологічного 

забезпечення центрів дистанційного навчання / О. П. Мінцер // Актуальні 

питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2006. -  Вип. 16 . -  С. 

33-38. 

27. *Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Критерії якості електронних навчальних курсів, 

розроблених на базі платформ дистанційного навчання //  Мед. інф-ка та 

інженерія. - 2009. - № 4. –С. 63-76. – Режим доступу: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21ST

http://elibrary.ru/item.asp?id=16398569
http://elibrary.ru/item.asp?id=16398569
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938339&selid=16398569
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/itvo/2009_4/articles/63-75.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/itvo/2009_4/articles/63-75.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D1%96%D0%BD%D1%84-%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D1%96%D0%BD%D1%84-%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
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N=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21

P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo 

28. Мусина А. А.     Психофункциональное состояние студентов при 

дистанционной технологии обучения / А. А.Мусина    // Медицина труда и 

пром. экология. - 2003. - N 10. – С. 24-27. 

29. *Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних 

досягнень студентів ВНЗ  / А. А. Тимченко [и др.]  //  Мед. інф-ка та інженерія. - 

2009. - № 4. –С. 111-124. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21ST

N=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21

P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo 

30. *Олійник, В.  Дистанційне навчання в Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти АПН України / В. Олійник, В. Гравіт, А. 

Кліменко // Післядиплом. освіта в Україні. - 2007. - № 2. - С. 68-72. 

31. *Осипова, Н. В. Особливості створення інтернет-порталу дистанційного 

навчання ECDL для вищих навчальних закладів / Н. В. Осипова, Н. О. Кушнір // 

Мед. інф-ка та інженерія. - 2009. - № 4. – С. 157-164. – Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21ST

N=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21

P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo 

32. Основи методологічного забезпечення дистанційного навчання в системі 

післядипломної освіти  // Проблеми медичної науки та освіти. - 2007. - № 2. - С. 

5-7. 

33. Пєнкін, Ю. М.    Особливості організації навчального процесу студентів 

дистанційної форми навчання в системі Moodle / Ю. М. Пенкін // Актуальні 

питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2014. - № 1 (14). - С. 

105-108. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D1%96%D0%BD%D1%84-%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4.%20%D1%96%D0%BD%D1%84-%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=itvo
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науки та практики. – 2007. - Вип. 18. С. 262-263. 

35. Рижов, О. А.    Iнтелектуальна адаптивна система дистанційного навчання 

RATOS-AI. Ч. 2. Концептуальна модель системи для навчання провізорів / О. А. 

Рижов  // Запорожский медицинский журнал. - 2010. - Т. 12, № 4. - С. 28-36. 

36. Рижов, О. А.    Iнфраструктура ВНЗу - базис дистанцiйноi освiти / О. А. 

Рижов // Мед. освiта. - 2002. - № 1. – С. 78-82. 

37. Рижов, О.  А.    Структура автоматизованих навчальних, контролюючих 

систем для дистанцiйного навчання / О. А. Рижов // Мед. освiта. - 2002. – № 1. - 

С. 82-84. 

38. *Рижов, О. А.    Принципи органiзацii автоматизованих навчальних систем 

при побудовi моделi дистанцiйноi освiти  / О. А. Рижов // Актуальнi проблеми 

пiдготовки фахiвцiв у вищих медичних та фармацевтичному навчальних 

закладах. - Чернівці, 2002. - С. 101-102. 

39. Рудай, В. В.    Перспективи використання дистанцiйних форм навчання з 

метою оптимiзацii навчального процесу / В. В. Рудай  // Актуальнi проблеми 

пiдготовки фахiвцiв у вищих медичних та фармацевтичному навчальних 

закладах. – Чернівці, 2002 . - С. 104. 
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управлiння iнновацiйною дидактикою / В. Степашко  // Шлях освiти. - 2000. - N 
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41. *Сухорукова, Л. Н. Управление дистанционным образованием на основе 

информационно-коммуникационных технологий / Л. Н. Сухорукова, Ю. А. 

Комаров // Ярославский педагогический вестник. - 2011. - Т. II, № 4. - С. 89-93. 

42. Ч48 

П78 Тверезовський, В. А.    Технологічні підходи до розробки педагогічного 

наповнення курсів дистанційного навчання / В. А. Тверезовський  // Проблеми 

освіти. – 2007. -  Вип.  50. - С. 19-25. 

43. Ч48 

П78 Федорович, О.  Є.    Організація дистанційного навчання у вищий школі 

на основі платформи SCADA  / О. Є. Федорович  // Проблеми освіти. – 2009. - 

Вип. 60 . – C. 54-57. 

44. 615.1(06) 

А43 Федорук, П. I.    Методика побудови математичної моделі заняття в 

адаптивних системах дистанційного навчання та контролю знань  / П. І. 

Федорук   // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. 

– 2007. - Вип. 18. - С. 31-37. 

45. 615.1(06) 

А43 Федорук, П. I.    Оцінка якості засвоених знань в адаптивних системах 

дистанційного навчання та контролю знань / П. І. Федорук // Актуальні питання 

фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2006. - Вип. 16 . - С. 29-33. 

46. *Хузиахметов, А. Н. Учебная деятельность студентов вуза на этапе перехода 

к дистанционному образованию / А. Н. Хузиахметов, Р. Р. Насибуллов // 

Образование и саморазвитие. - 2012. - Т. 1, № 29. - С. 44-50. – Режим доступа к 

журн.: http://elibrary.ru/download/52994668.pdf 

47. Шевченко, В.    Метод особистісно орієнтованого дидактичного 

програмування програмно-педагогічних засобів дистанційного навчання  / В. 

Шевченко    // Освіта. Технікуми. Коледжі. - 2007. - № 2 (+CD-ROM). - С. 4-7. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18235890
http://elibrary.ru/item.asp?id=18235890
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1075862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1075862&selid=18235890
http://elibrary.ru/item.asp?id=17387426
http://elibrary.ru/item.asp?id=17387426
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010079
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010079&selid=17387426
http://elibrary.ru/download/52994668.pdf
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48. Шевченко, Н. Л.    Сущность и структура конкурентоспособности 

выспускника учреждения дистанционного высшего профессионального 

образования / Н. Л. Шевченко // Философия образования. - 2011. - № 2. - С. 279-

287. 

49. Шуневич Б. I.    Тлумачення деяких термiнiв з дистанцiйного навчання / Б. І. 

Шуневич    // Лiнгвистичнi та методичнi проблеми навчання мови як iноземноi : 

матерiали 4 мiжнар. наук . конф.  – Полтава, 2002 . –  С. 197-199. 

50. Ч484(2)79 

Ярош, С. Ю.    Роль учебной лаборатории при проектировании дистанционного 

образования / С. Ю. Ярош // Матеріали наукової конференції Донецького 

національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 

2011-2012 рр. , 15 березня - 25 квітня 2013 р. – Донецьк, 2013. – Т. 1. - С. 46-47. 

 

 

IIIIII..  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее  вв  

ммееддииццииннссккиихх  ии  ффааррммааццееввттииччеессккиихх  ввууззаахх..   

1. 615.1(06) 

А43 Андросов, А. И.    Элементы системы дистанционного образования 

студентов заочного отделения фармацевтического факультета ЗГМУ  / А. И. 

Андросов   // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та 

практики. – 2006. - Вип. 16 . - С. 68-76. 
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2 615.1(06) 

А43 Белоконь, Л. Е.    Особенности организации дистанционного  изучения 

биохимии в условиях кредитно-модульного обучения / Л. Е. Белоконь     // 

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2006. - 
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2. *Берегова, Н. П. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки 

психологів / Н. П. Берегова // Проблеми загаотної та пед. психології : зб. наук. 

пр. - 2011. – Т. 13, ч. 1. - С. 41-48.  

 

 

4. Боярська, Л. М.  Технології дистанційного навчання лікарів-педіатрів / Л. М. 

Боярська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 

2014. - № 1 (14). - С. 87-88 

5. 615.1(06) 

А43 Возможности дистанционного обучения анестезиологов  и врачей 

интенсивной терапии  // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки 

та практики. – 2007. - Вип. 18 . - С. 230-231. 

6. 614.2(477)(06) 

В74 Возможности дистанционной формы дополнительного психолого – 

педагогического образования для преподавателей высшей медицинской школы 

// Вопросы здравоохранения Донбасса: сб. научно-педагогических статей. – 

Донецк, 2012. – Вып. 24. - С. 181-185. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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студентів –фармацевтів / Г. К. Волкова // Актуальні питання фармацевтичної та 

медичної науки та практики. – 2006. - Вип. 16 .  - С. 63-65. 

8. Герасимець, І. І.    Досвід та перспектива викладання дисципліни "Медична 

хімія" у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання / І. І. Герасимець // 

Медична освіта. - 2013. - № 4. - С. 16-18. 

9. Годлевський, Л. С.  Деякi особливостi дистанцiйного навчання в викладаннi 

медико-бiологiчних дисциплiн  / Л. С. Годлевський    // Мед. освiта. - 2002. - № 

1. – С. 25-27. 

10. 615.1(06) 

А43 Голубков, О. З.    Возможности использования дистанционного обучения 

в клинических исследованиях новых лекарственных средств / О. З. Голоубков // 

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2006. - 

Вип. 16 . - С. 59-60. 

11. Гончарова, Н. Г.    Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих 

медичних навчальних закладах / Н. Г. Гончарова // Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2014. - № 1 (14). - С. 93-96 

12. Грищенко, В. И.    Принципы организации дистанционного курса 

международного обучения молодых специалистов по проблемам криобиологии 

и криомедицины  / В. И. Грищенко // Проблеми медичної науки та освіти. - 

2004. - № 1. - С. 8-9. 

13. *Денисенко, С. В.  Дистанційне навчання сучасним медичним технологіям 

за допомогою структурованих і формалізованих декларативних знань / С. В. 

Денисенко // Мед. інф-ка та інженерія. - 2013. - № 3. - С. 11-13. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mii_2013_3_4.pdf 

14. 614.2(477)(06) 

В74 Дистанционная форма проведения тематического усовершенствования - 
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                                                          ССооддеерржжааннииее  
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