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оцінка еФектиВності інтерактиВних методіВ наВчання на каФедрі пропедеВтики 

Внутрішньої медицини № 1, осноВ Біоетики і БіоБеЗпеки

Т. В. Ащеулова, О. Н. Ковальова, Н. А. Сафаргаліна-Корнілова, Н. М. Герасимчук, О. В. Гончарь
Харківський національний медичний університет

EVALUATION OF INTERACTIVE TEACHING METHODS EFFICIENCY AT THE DEPARTMENT  
OF PROPEDEUTICS TO INTERNAL MEDICINE N1, BASIS OF BIOETHICS AND BIOSAFETY

Т. V. Ashcheulova., O. N. Kovalyova, N. A. Safargalіna-Kornіlova, N. M. Gerasimchuk, O. V. Honchar
Kharkiv National Medical University 

Інтерактивна навчальна діяльність є одним з вирішальних чинників самореалізації особистості. Основна перевага інтер-
активних методів навчання (ІМН) – наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності майбутніх фахівців. 
Використання ІМН на клінічних кафедрах дозволяє підвищити інтерес студентів до вивчення дисципліни, забезпечити більш 
високу якість і «виживаність» знань, практичних навичок; сприяє розвитку комунікативних навичок, клінічного мислення 
майбутнього лікаря.

Interactive educational activities belong to the decisive factors of the person’s self-realization. The main advantage of interactive 
teaching methods (ITM) is approaching the learning process to the actual practice of the future experts. The use of medical devices in 
the clinical departments can increase students’ interest in the study of the discipline, ensuring better quality and «survival» of knowledge 
and practical skills; promotes communicative skills, clinical thinking of the future doctor.

Вступ. Сьогодні основні методичні інновації у вищій 
школи пов’язані із застосуванням інтерактивних методів 
навчання, основаних на принципах взаємодії, активності 
студентів, опорі на колективний досвід, обов’язково зво-
ротного зв’язку. Інтерактивна навчальна діяльність є одним 
з вирішальних чинників самореалізації особистості. «Я 
почув і забув, я побачив і запам’ятав, я зробив і зрозумів» 
(Конфуцій). Студенти легше розуміють і запам’ятовують 
матеріал, який вони вивчали шляхом активного залучення 
в навчальний процес.

Слово «інтерактив» від англійського «interact» 
(«Inter» – взаємний, «act» – діяти). Термін «інтерактивна 
педагогіка» був введений в 1975 р. німецьким вченим Ган-
сом Фріцем, який визначив мету інтерактивного процесу 
«...як зміна і поліпшення моделей поведінки його учасни-
ків: аналізуючи власні реакції та реакції партнера, учас-
ник змінює свою модель поведінки» (1). 

мета дослідження: Оцінити ефективність викорис-
тання ІМН на кафедрі пропедевтики внутрішньої медици-
ни № 1, основ біоетики та біобезпеки. 

ІМН – це спільна діяльність студентів і викладача, при 
якій всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з 
одним, спільно вирішують проблеми, моделюють ситуації, 
оцінюють дії один одного і свою власну поведінку. Задачі 
ІМН: мотивація студентів до досліджуваної проблеми; са-
мостійний пошук шляхів та варіантів вирішення постав-
леної задачі; взаємодії між студентами, прояв терпимості 
до будь-якої точки зору; формування у студентів власної 
думки, життєвих і професійних навичок.

Основна перевага ІМН – наближення процесу навчан-
ня до реальної практичної діяльності майбутніх фахівців. 
Інтерактивні методи сприяють оптимізації навчального 
процесу, допомагають студентам аналізувати отриману 
інформацію; навчитися вирішувати проблеми і правиль-
но формулювати власну думку; дискутувати, відстоювати 

свою точку зору; бути більш впевненими та незалежни-
ми. Одна із статегій інтерактивного навчання – це робо-
та в малих групах, яка дає всім учасникам (в тому чис-
лі і сором’язливим ) можливість брати участь у роботі, 
практикувати навички співробітництва, міжособистісного 
спілкування, що часто буває неможливо у великому колек-
тиві. Робота в малій групі – невід’ємна частина багатьох 
інтерактивних методів навчання.

На кафедрі ПВМ №1, ОББ використовуються на-
ступні форми ІМН: ділові ігри, рольові ігри, кейс-метод, 
ПОПС-формула, проведення студентських конференцій. 
Ділова гра – моделювання умов і відносин професійної ді-
яльності, що характерні для даного виду практики; їх спе-
цифіка – максимально наближення до реальної практичної 
діяльності, що активізує отримані теоретичні знання, пе-
реводить їх у практичну діяльність. Рольова гра – розігру-
вання її учасниками ситуації за заздалегідь розподіленими 
ролями з метою оволодіння певними поведінковими та 
емоційними якостями професійної ситуації; проводиться 
в невеликих групах (по 3–4 чол.). Мета кейс-методу (кон-
кретних ситуацій – case) дозволяє спільними зусиллями 
групи студентів проаналізувати ситуацію, що виникає при 
конкретному положенні справ (2). Для перевірки домаш-
нього завдання, закріплення вивченого матеріалу засто-
совується методика «ПОПС-формула» («Я вважаю.. тому, 
що .., наприклад..., тому…»). Студентська конференція є 
однією з форм інтерактивного навчання, яка передбачає 
активну взаємодію між студентом і викладачем, між са-
мими студентами, що спрямована на підготовку доповіді 
та публічний виступ на конференції, вміння вести діалог, 
відповідати на запитання. 

Ефективність навчання – ступінь порівняння пози-
тивних результатів з витратами, понесених для їх досяг-
нення, яка визначається поєднанням наступних факторів: 
запам’ятовування, гнучкість у використанні, надання до-
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помоги, доступність. Для оцінки ефективності ІМН нами 
використовувалися наступні методи: анкетування; вивчен-
ня динаміки успішності студентів (% якісної успішнос-
ті, середній бал модульного контролю) та «виживання» 
знань; співбесіду зі студентами.

Для оцінка ефективності ІМН студентів проведено 
аналіз якості освоєння і використання на практиці мето-
дів обстеження пацієнта, клінічна трактування клініко-
лабораторно-інструментальних даних та обгрунтування 
клінічного діагнозу, а також «виживання» цих знань через 
півроку після завершення вивчення дисципліни. Контроль-
ну групу склали студенти із змішаною формою навчання.

Результати порівняльного аналізу ефективності ви-
користання ІМН пропедевтики внутрішньої медицини, 
а саме: якісна успішність склала 86,36 % проти 68,38 % 
в основній групі, середній бал дисципліни – відповідно 
4,12 і 3,81; «виживання» теоретичних знань – 66,1% про-
ти 39,6 %, «виживання» практичних навичок – відповідно 
78,5 і 52,5 %.

Висновки. Таким чином, результати дослідження по-
казали ефективність і дієвість використання інтерактивних 
методів навчання як умови для самореалізації студентів-

медиків. Застосування ІМН на клінічних кафедрах дозво-
ляє підвищити інтерес студентів до вивчення дисципліни 
та поточну успішність, забезпечити більш високу вижива-
ність знань і практичних навичок; оцінити рівень знання 
студентів навчального матеріалу, вміння застосовувати 
дані основних і додаткових методів дослідження в діаг-
ностичному процесі.

Використання ІМН в процесі навчання знімати нер-
вове навантаження студентів, дає можливість змінювати 
форми їх діяльності, переключати увагу на вузлові питан-
ня теми занятий; сприяє розвитку комунікативних нави-
чок, клінічного мислення майбутнього фахівця.
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наВчально-методичні аспекти підготоВки студентіВ до держаВної атестації  
З дисципліни «хірургія»

Т. Є. Баб’як
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Організація навчального процесу на 6 курсах медич-
них факультетів вищих навчальних закладів поєднує як 
вивчення тематичного плану робочої програми, система-
тизацію теоретичного матеріалу, опрацьованого на 4 та 
5 курсах, так і комплекс заходів з підготовки випускників 
до державної атестації, яка передбачає стандартизований 
тестовий контроль знань та практично-орієнтований іспит. 
Регламент першої та другої частини підсумкового екзаме-
ну вимагає від студента широкої ерудиції з базових питань 
хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, урології, 
травматології та надзвичайних станів і дитячої хірургії. 
Виконання окресленого завдання забезпечується високою 
кваліфікованістю викладацького складу, мотивованістю 
та дисциплінованістю студентів, оскільки домінуючий 
акцент навчальної роботи на старших курсах зосереджу-
ється на практичних заняттях. До державної атестації до-
пускаються випускники, які повністю виконали вимоги 
навчального плану та освітньо-професійної програми із 
спеціальності.

Ліцензійний інтегрований іспит “Крок 2” є засобом 
незалежного оцінювання рівня професійної компетент-
ності фахівця. Підготовка повинна передбачати опрацю-
вання завдань хірургічного профілю з доступних ресурсів 
Центру тестування. Обговорення результатів зі студента-
ми дозволить проаналізувати дискусійні питання та визна-
чити “групу ризику”, де результат претестування менше 
ніж 80 % правильних відповідей, яка в подальшому ви-
магатиме додаткової уваги.

Перша частина іспиту полягає в оцінюванні вміння 
кожного випускника опитати у пацієнта скарги, анамнез 
захворювання, життя, здійснити об’єктивне фізикальне 
обстеження, формулювати попередній клінічний діагноз, 

обгрунтувати план обстеження, інтерпретувати результати 
лабораторних та інструментальних досліджень, визначити 
тактику лікування та провести експертизу працездатності. 
Пріоритетним напрямком навчальної діяльності на занят-
тях зі студентами 6 курсів медичних факультетів повинна 
бути робота у клінічних відділеннях, діагностичних кабіне-
тах, ознайомлення з медичною документацією. Акцент слід 
зосередити на затверджених стандартизованих протоколах 
обстеження та надання медичної допомоги при хірургічних 
захворюваннях, доповнити їх сучасною науковою інформа-
цією та здобутками вітчизняної хірургічної школи.

Складовою другої частини іспиту є вирішення ситу-
аційних завдань та демонстрування студентами основ-
них практичних умінь і навиків. Діапазон клінічних за-
вдань повинен у повному обсязі відображати зміст дис-
циплін, які є складовою практично-орієнтованого іспиту 
та відповідати вимогам освітньо-професійної програми 
та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ). Пере-
лік практичних навиків формується згідно зі списком № 5 
ОКХ. Покращити їх засвоєння дозволить адаптація до роз-
ділів навчального плану, коректне виконання викладачем 
в реальних клінічних умовах, створення можливостей для 
самостійного відтворення навиків студентами та комплек-
тування тренінг-класів відповідними манекенами, муля-
жами та інструментарієм. З огляду на міждисциплінарний 
характер іспиту, доцільне упорядкування методичних ре-
комендацій та посібників з описом показань, необхідних 
засобів та алгоритму виконання кожної з маніпуляцій.

Якісна підготовка випускників медичних факультетів 
до державної атестації вимагає заходів з узагальнення здо-
бутого теоретичного та клінічного матеріалу, формуванню 
у студента практичних умінь та навиків на кожному етапі 
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вивчення дисциплін хірургічного профілю. Реалізація та-
кого завдання перебуває у площині досвідченості та ви-
могливості викладачів, активної пізнавальної діяльності 

студентів, розвитку у них клінічного мислення, сучасно-
го інформаційного забезпечення навчального процесу та 
матеріально-технічного оснащення кафедр.

УДК 378.147.34:618
Використання інтерактиВних методик при підготоВці іноЗемних громадян  

до ліценЗійних іспитіВ

А. М. Бербець
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

THE USAGE OF INTERACTIVE METHODOLOGIES IN PREPARING OF THE FOREIGN STUDENTS  
TO THE LICENSE ExAMS 

A. M. Berbets
Bukovinian State Medical University

В статті розглянуто використання сучасних інтерактивних методик при підготовці іноземних студентів до ліцензійних іс-
питів. Показано, що основна увага при використанні даних методик повинна надаватись формуванню клінічного мислення у 
студентів, що покращить результати здачі ліцензійних іспитів випускниками.

The paper provides information about the usage of modern interactive methodologies in conduct of preparation of the foreign 
students to the licenseexams. It has been reflected that the main attention in usage of the mentioned methodologies should be paid 
toforming of clinical mentality of the students, what will improve the results of the passing of the license exams by the graduates.

Вступ. Навчальний процес у вищій школі потребує 
широкого запровадження новітніх методик. В першу чер-
гу це стосується медичної освіти, оскільки ринок освітніх 
послуг у світі є дуже конкурентним. Ефективність отри-
маної освіти визначається багатьма критеріями, зокрема, 
рівнем теоретичних знань та практичних навичок, засво-
єних студентом. Одним з основних способів контролю за-
своєного та готовності студента до роботи в якості лікаря 
є інтегрований ліцензійний іспит.

основна частина. Система ліцензійних інтегрованих 
іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагности-
ки рівня професійної компетентності. Метою ліцензійного 
інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності випускника (або інтерна) мі-
німально необхідному рівню згідно з вимогами Держав-
них стандартів вищої освіти. В Україні вже більше 15 ро-
ків проводиться інтегрований ліцензійний іспит «Крок-2», 
який підтвердив свою ефективність. Для студентів спеці-
альності «лікувальна справа» до складу цього іспиту вхо-
дять питання терапевтичного, хірургічного, педіатрично-
го, акушерсько-гінекологічного профілю, а також питання 
з загальної гігієни та соціальної медицини. Більшість пи-
тань з клінічних дисциплін побудовані у вигляді клінічних 
задач, коли увазі студента пропонується клінічна картина 
захворювання та інколи дані основних пара клінічних об-
стежень, натомість пропонується виставити правильний 
діагноз чи обрати лікування для пацієнта, причому до 
правильної відповіді студент може дійти «логічним шля-
хом».

Водночас, слід зазначити, що ліцензійні іспити іно-
земних країн носять дещо інший характер, зокрема, в 
тих розділах, що стосуються акушерства та гінекології. 
Більшість іноземних студентів, що навчаються в Буковин-
ському державному медичному університеті, є громадя-
нами Індії, тому для отримання можливості проходження 
резидентури на батьківщині їм необхідно успішно здати 

ліцензійний іспит МСІ (Medical Council of India). Питання 
з акушерства та гінекології, що виносяться на цей іспит, 
мають дещо інший характер: більшість питань побудовані 
не у вигляді клінічних задач, а є фактологічними, тобто, 
студентові необхідно знати факт, на якому ґрунтується пи-
тання, натомість «логічний шлях» не працює. Така різниця 
в методологічних підходах тривалий час викликала труд-
нощі у іноземних студентів – випускників українських ме-
дичних вищих навчальних закладів при здачі ліцензійних 
іспитів у себе на батьківщині.

Для кращої підготовки іноземних студентів до україн-
ських та зарубіжних ліцензійних іспитів  на кафедрі аку-
шерства та гінекології використовуються методики інтер-
активного навчання. Навчальний процес здійснюється як у 
вигляді «традиційних» форм (лекція, практичне заняття), 
так і з використанням дистанційних технологій навчання 
(сервера MOODLE БДМУ).

Інтерактивне навчання (від англ.  interact: inter – вза-
ємний і act – діяти) – це спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачену 
мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен 
студент відчує свою успішність, інтелектуальну спромож-
ність [2].

До таких форм відносяться:
• інструментальні – технологічні, комп’ютерні, кому-

нікативні;
• міжособисні – здатність до співпраці, об’єктивної 

критики, соціальні та етичні зобов’язання;
• системні компетентності – адаптація до нових ситу-

ацій, здатність створення нових ідей, постановка та про-
гнозування результатів досліджень [4, 6].

До ознак інтерактивного навчання відносяться: 
– наявність спільної мети і чітко спланованого очіку-

ваного результату навчання; 
– опора при навчанні на суб’єктний досвід кожної лю-

дини; 
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– навчання вибудовується на основі діалогу, напри-
клад викладачем та студентами, чи лише студентами, або, 
наприклад, між студентами і комп’ютером; 

– позитивна взаємозалежність студентів, творчість, 
співпраця у навчанні; 

– досягнення особистого успіху можливе лише за 
умови досягнення успіху всіма учасниками освітнього 
процесу; 

– активність, ініціативність всіх студентів в освітньо-
му процесі; 

– створення комфортних умов навчання, студент по-
винен відчувати свою інтелектуальну спроможність; 

– передбачає наявність проблемного завдання, від-
бувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності 
тощо, виробляється та відстоюється (або змінюється під 
дією аргументів) власна позиція в атмосфері взаємної під-
тримки, доброзичливості; 

– виключення домінування однієї думки над іншою, і 
учасників процесу один над одним; 

– поєднання індивідуальної, парної, групової, колек-
тивної роботи [2, 4, 5, 6].

На практичному занятті для усвідомлення та виокрем-
лення студентами структурно-логічного ядра теми весь 
об’єм нового матеріалу поділяється на основні підрозді-
ли. Заохочується активізація студентами «старого багажу» 
(знань, набутих на попередніх курсах). Значна увага нада-
ється міжпредметній інтеграції, зокрема, з курсами анато-
мії, патологічної фізіології, патологічної анатомії. Напри-
клад, при розборі теми «Акушерські кровотечі» студентам 
пропонується згадати патофізіологічні механізми гемора-
гічного шоку, а, скажімо, при розборі теми «Порушення 
менструального циклу» – фізіологічну регуляцію нейро-
ендокринної системи організму. Згаданий прийом дозволяє 
при проведенні заняття перейти до методики «мозкового 
штурму» для засвоєння нового матеріалу. Таким чином 
студенти проходять шлях від знайомої інформації до незна-
йомої, від простішого матеріалу до складнішого. Методика 
«мозкового штурму» стимулює мислення, творчі здібності, 
має «енергетичний вплив» для кожного студента, що дозво-
ляє виділити найбільш цінні ідеї нової інформації [6]. При 
цьому увага студентів акцентується на практичній части-
ні матеріалу, зокрема, пропонується самостійно розроби-
ти програму обстеження та лікування пацієнтки з тією чи 
іншою патологією, в тому числі при невідкладних станах. 
Крім того, протягом заняття заохочується обговорення та 
обміну досвідом між одногрупниками (особливо, якщо вони 
з різних країн). Використання такого прийому належить до 
«методики групової дискусії» [6] і сприяє ефективнішій 
роботі кожного студента на занятті. Викладач в такому ви-
падку бере участь в діалозі зі студентами, тоді як методика 
«фронтального опитування» використовується дещо рідше. 
Це дозволяє знизити градус психологічного напруження на 
занятті, створити більш комфортні умови для студентів, що 
прияє кращому засвоєнню ними матеріалу.

Для закріплення застосовуються розбір ситуаційних 
задач та «кейс-методу» [3]. Використання кейс-методу до-
зволяє розвивати навички колективної роботи, висловлю-
вати свої думки, судження, які супроводжують певну ситу-
ацію, обговорення, вміння виступати та відстоювати свої 
пропозиції. Роль викладача при цьому методі полягає у 
правильному підборі клінічного випадку для обговорення 
(clinical case), а також у тому, щоб за допомогою власного 
клінічного досвіду «наштовхнути» студентів на правиль-

ну відповідь. Практика проведення занять на клінічній ка-
федрі показує, що найкраще студенти запам’ятовують клі-
нічні випадки, в розборі яких брали безпосередню участь. 
Після цього викладач разом зі студентами повертається до 
обговорення теоретичного матеріалу, роблячи наголос на 
тих фактах, які знадобляться студентові для розв’язання 
завдання, яке входить до складу ліцензійного іспиту. За-
кладання таких «якорів» в пам’ять студента значно покра-
щує «виживання знань», що оцінюється шляхом тестово-
го контролю, вирішення ситуаційних завдань бази даних 
МЛІ «Крок 2» та питань MCI.

На заключному етапі практичного заняття для найкра-
щого запам’ятовування вивченого матеріалу, правильного 
способу здійснення конкретних дій при виконанні прак-
тичних навиків використовується метод «демонстрації». 
При цьому студенти залучаються до перегляду техніки ви-
конання маніпуляцій, оперативних втручань, демонструю 
слайди, навчальні відеофільми з відеотеки кафедри.

Заохочуються новітні форми самостійної роботи сту-
дентів: підготування мультимедійних презентацій (замість 
реферату) написання тез.

Використання навчального середовища MOODLE та-
кож відноситься до інтерактивних методик. Згідно нашого 
досвіду, перевагу слід надавати роботі студентів з даним 
навчальним компонентом в позааудиторні години.

Висновок. Отже, для покращення професійного рівня 
студентів-медиків необхідним є широке запровадження в 
практику освіти інтерактивних методик, що покращить 
результати здачі іспитів «Крок-2» та ліцензійних випробу-
вань, які пропонуються випускникам-іноземцям у них на 
батьківщині. Відсоток іноземців, які успішно підтверджу-
ють отриманий в Україні лікарський диплом, є дуже важ-
ливим показником конкурентоспроможності як окремого 
вищого медичного навчального закладу, так і країни в ці-
лому, на сучасному глобальному ринку освітніх послуг.

література
1. Бербець А.М. Досвід викладання дисципліни «Аку-

шерство та гінекологія» студентам-іноземцям за допо-
могою середовища “Moodle” / А.М. Бербець, О.А. Андрі-
єць, О.В. Бакун // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської 
навчально-наукової конференції з міжнародною участю 
«Кредитно-модульна система організації навчального проце-
су у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закла-
дах України на новому етапі (18-19 квітня 2013 року, м. Тер-
нопіль). Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2013. – С. 31–32.

2. Войцещук Л.Є. Інтерактивне навчання – технологія 
сучасного навчання / Л.Є. Войцещук // Вісн. Запорізького 
націон. унів. – 2011. – № 3(15). – С. 46–49.

3. Корж А.А. О воспитании клинического и анали-
тического интегративного мышления врача / А.А.Корж //
Международный мед. журнал. – 2006. – Т.12, №1. – 
С. 122–124.

4. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та про-
ведення навчальних занять в медичних вузах: метод. по-
сібник / Мілерян В.Є. – К.: Хрещатик, 2006. – 80 с.

5. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні тех-
нології навчання: наук.-метод. посібник / О.І. Пометун, 
Л.В. Пироженко; за ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво 
А.С.К., 2004. –192 с.

6. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання до-
рослих: навчально-методичний посібник / С.О. Сисоєва. – 
К.: «ЕКМО». – 2011. – 324 с.
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контроль Знань студентіВ

Т. В. Бірюкова 
Вищий державний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Вимоги до якості підготовки фахівців передбачають 
організацію науково-обгрунтованої системи контролю 
навчання у вузі. Основними функціями оцінювання на-
вчальних досягнень студентів є: контролююча, навчальна, 
діагностуюча, стимулююча і виховна, а результати також 
можна використовувати для оцінки ефективності навчання. 
Корінне поліпшення якості підготовки спеціалістів може 
бути забезпечене надійним зворотнім зв’язком, який реалі-
зується через навчальну діяльність студентів, конт роль якої 
– одна з важливих проблем методичного характеру. 

Застосування тестового контролю виконує роль сти-
мулу регулярної навчальної роботи студента протягом 
семестру. Тестова перевірка має ряд переваг порівняно з 
традиційними формами і методами, вона дозволяє більш 
раціонально використовувати зворотний зв’язок зі сту-
дентами і визначати результати засвоєння матеріалу, зо-
середити увагу на прогалинах у знаннях та внести відпо-

відні корективи. Формує в них мотивацію для підготовки 
до кожного заняття, дисциплінує студентів. Проведений 
аналіз використання тестів доводить, що набутий досвід 
упровадження навчального тестування дає можливість 
підвищити об’єктивність оцінювання рівня знань і вмінь 
студентів на всіх етапах навчального процесу. Разом із 
тим дослідження й використання альтернативних засобів 
навчально-контрольної діяльності дозволяє викладачеві 
оптимізувати освітній процес, формувати у студентів мо-
тивацію аудиторного та самостійного навчання.

література
1. Методичні рекомендації зі складання тестових за-

вдань / В. П. Сергієнко, Л. О. Кухар. – К. : НПУ, 2011. – 
41 с.

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб-
ник / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с.

академічна нечесність у медичному уніВерситеті очима студентіВ 

Я. Г. Борох, О. Г. Іванько
Запорізький державний медичний університет

Академічна нечесність (в першу чергу списування при 
виконанні тестових завдань), як показник низької якості 
організації процесу отримання знань, традиційно викли-
кає обурення з боку викладацького складу і, як правило, 
негативне відношення студентів, які не вдаються до такої 
практики. Між тим з року в рік студенти все ж підтриму-
ють практику академічної нечесності. Ми взяли за мету 
оцінити розповсюдженість цього явища і визначити його 
об’єктивні і суб’єктивні причини. Для цього було проведе-
но анкетування випадково вибраних 40 студентів 1–4 кур-
сів медичних факультетів з подальшою співбесідою з 
ними студентів ініціативної групи, які уточнювали мотиви 
відповідей. Анкети складалися з наступних питань: «Чи 
списували ви протягом останнього року? Чому? Чи допо-
магає вам списування при навчанні? Як можна уникнути 
списування?» 

Аналіз анкет виявив, що 36 (90 %) респондентів при-
гадують епізоди списування чи підказок, частота яких 
коливалася від спорадичної до постійної. Виявилося, що 
більшість студентів – 28 (70 %) списують не тому, що не 
знають матеріал, а тому що не впевнені в надійності його 
засвоєння, внаслідок перевантаженості його великою кіль-
кістю інформації. Студенти-першокурсники, які зазнають 
найбільших труднощів при освоєнні університетського 
типу навчання, вказали, що списуючи, вони хочуть отри-
мати кращі оцінки, щоб не розчаровувати батьків. Таким 

чином, на молодших курсах списування є рудиментом се-
редньої школи, де метою навчання є оцінки, а не освоєння 
професії. 7 (17 %) студентів стверджують, що не спису-
ють, але регулярно готують шпаргалки. Вони пояснюють 
цей феномен тим, що наявність шпаргалки додає їм упев-
неності. Хочеться вірити, що для написання «помічника 
студента» – шпаргалки студенту необхідно пропрацювати 
не один підручник і лекцію і якась частина знань збере-
жеться. На жаль, на кафедрах часто немає чітких критері-
їв – що повинно бути дійсно завантажено в пам’яті, а що 
можна надати в якості посилань на таблиці та довідники. 
4 (10 %) студентів відповіли, що ніколи не списували і не 
збираються цим займатися надалі. Нарешті, 2 (5 %) відпо-
віли, що списують систематично. На питання: «Чому не 
готуєтеся до занять?», студенти чесно зізнаються, що не 
мають часу «через завантаженість». Вони взагалі не хо-
чуть бути лікарями, а «вчаться» тому, що така воля бать-
ків. 

В ході проведеної роботи у нас склалася думка, що 
протидіяти списуванню можна, якщо на заняттях буде 
проводитися не тільки тестовий контроль, а й діалог сту-
дента з викладачем, коли можна буде уточнити всі питан-
ня, необхідні для навчання. Необхідно також забезпечити 
доступ до довідкового матеріалу. Нарешті, при прийомі на 
навчання абітурієнтів перевагу віддавати особам, які вже 
знайомі з медичною практикою.
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EFFECTIVENESS OF CONTROL METHODS OF STUDENTS’ KNOWLEDGE AND SKILLS,  
STUDYING FOR CREDIT TRANSFERE SYSTEM ON THE DEPARTMENT OF MEDICAL BIOLOGY  
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R. Ye. Bulyk, N. V. Chernovska, Yu. V. Lomakina
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Навчання студентів за кредитно-трансферною системою вимагає всебічного застосування різноманітних засобів оціню-
вання знань під час поточного та підсумкового контролю. Обсяг навчальних матеріалів, якими необхідно оволодіти студентам, 
є значним, і, вагому частину матеріалу пропонується на самостійне вивчення. Тому важливою складовою навчальної діяльності 
була й залишається система контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів.

Teaching of students according to the credit transfere system requires the comprehensive usage of various facilities in knowledge 
evaluation during the current and final control. The amount of training materials, which students must manage, is very significant. 
And important part of the material offered to independent study. Therefore, an important part of the training was and is the control and 
evaluation of academic of students’ achievements.

Вступ. Основною вимогою до вищої освіти за сучас-
них умов є орієнтація її на розвиток особистості, здат-
ної творчо вирішувати загальновиробничі та соціально-
економічні проблеми в їх взаємозв’язку. Розв’язання 
завдань щодо підготовки фахівців, які відповідають ви-
могам сьогодення, безпосередньо залежить від змісту та 
організації навчально-виховного процесу, оскільки саме 
в його перебігу проходить професійне становлення осо-
бистості. Засобом визначення кількісних і якісних пара-
метрів технології навчання виступає контроль як один із 
невід’ємних компонентів процесу діагностування навчаль-
них досягнень студентів. В умовах перенесення акцентів 
на самостійне оволодіння знаннями великого значення 
набуває вивчення ролі контролю у формуванні мотивації 
навчання студентів, розвитку їх пізнавальної самостійнос-
ті, самоконтролю особистості. У зв’язку з цим, у процесі 
дослідження значна увага приділяється вивченню робіт, 
присвячених проблемам розвитку особистості, її цінніс-
них орієнтацій, пізнавальних здібностей.

Вивчення питання методики контролю навчальних 
досягнень студентів є однією з актуальних проблем сучас-
ної педагогічної науки. Це зумовлює важливість і доціль-
ність розв’язання цієї проблеми, вказує на необхідність її 
детального дослідження та впровадження результатів у 
навчальний процес вищого навчального закладу.

основна частина. На кафедрі медичної біології та 
генетики вже більше 10-ти років студенти медичного фа-
культету за спеціальністю "Лікувальна справа" вивчають 
медичну біологію за кредитно-трансферною системою. 

Медична біологія – комплексна наука, яка досліджує 
процеси, що характеризують злагоджену діяльність ор-
ганізму людини на всіх рівнях його організації: від мо-
лекулярного до біосферного, а також вплив чинників 
навколишнього середовища, що спричиняють зміни цієї 
діяльності, тобто впливають на здоров’я людини. Для 
професійно-орієнтованих дисциплін системи медичної 
освіти медична біологія є теоретичною базою й, водночас, 

прикладною наукою і має бути адаптована до всіх вимог 
кредитно-трансферної системи навчання у вищих медич-
них навчальних закладах.

Програму дисципліни поділено на два модулі: "Біоло-
гічні особливості життєдіяльності людини. Молекулярно-
клітинний та організмовий рівні організації життя"; 
"Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний 
рівні організації життя". 

Для поточного контролю рівня знань і вмінь студентів 
застосовуються різні форми письмового та усного опиту-
вання, а також вхідні та вихідні тестові завдання. Найбільш 
поширеним методом контролю знань студентів є усне опи-
тування, що дозволяє встановити контакт зі студентом і 
виявити особливості засвоєння студентами матеріалу. За-
стосування письмової перевірки дає можливість організу-
вати роботу зі всією групою студентів, а також визначити 
напрямки для індивідуальної роботи з кожним з них.

З метою виявлення знань студентів до кожної теми 
створено методичні розробки, які містять теоретичні питан-
ня і питання для самоконтролю, тестові завдання з п’ятьма 
варіантами відповідей, одна з яких вірна та ситуаційні за-
дачі. Також широко використовується комп’ютерний клас 
як у процесі навчання (підготовка до практичних занять, 
виконання рефератів із використанням всесвітньої мережі 
"Інтернет", розв’язування тестових завдань у режимі на-
вчання перед модульним контролем), так і на підсумкових 
заняттях для контролю знань студентів.

Контроль практичних навичок включає розв’язування 
ситуаційних задач із молекулярної біології, медичної гене-
тики і паразитології; ідентифікацію та описування макро- 
та мікропрепаратів збудників і переносників паразитар-
них хвороб, перевірка протоколів самостійної навчально-
дослідницької роботи.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюєть-
ся по їх завершенню на підсумкових модульних заняттях. 
та має своїм завданням з’ясувати рівень засвоєння на-
вчального матеріалу після завершення модуля. 
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Виходячи із зазначеного вище, викладач повинен во-
лодіти повним спектром різноманітних методів контролю 
й оцінювання навчальної діяльності студентів, оптималь-
но та творчо підходити до їх використання залежно від ди-
дактичної мети, змісту навчального матеріалу, рівня обі-
знаності студентів і їх інтелектуального розвитку. Разом із 
тим дослідження й використання альтернативних засобів 
навчально-контрольної діяльності дозволяє викладачеві 
оптимізувати освітній процес, формувати у студентів мо-
тивацію аудиторного та самостійного навчання.

Обсяг навчальних матеріалів, яким необхідно оволоді-
ти студентам, є значним, більшу частину матеріалу пропо-
нується вивчати самостійно. Отже, провідною складовою 
навчального процесу стає самостійна робота студента, яка 
повинна мати конкретні змістові характеристики, конт-
ролюватися, перевірятися й оцінюватися. 

З метою контролю знань студента з тем, що винесені 
на самостійне опрацювання, до окремих практичних за-
нять включені питання з цих тем і вони обговорюється 
разом з іншими. СРС також контролюється викладачем 
наприкінці аудиторного заняття у вигляді тестового конт-
ролю. Окремі частини цього матеріалу опрацьовуються 
студентами у вигляді підготовки рефератів.

Для заохочення виконання студентами індивідуаль-
ної самостійної роботи, колективом кафедри розроблено 
перелік видів таких робіт (участь у Всеукраїнських на-
укових студентських конференціях, участь у загально-
університетських наукових студентських конференціях, 
у студентських олімпіадах, роботі кафедрального науко-
вого гуртка, виготовленні демонстраційних таблиць, пре-
паратів тощо). Бал за виконання кожного з цих завдань 
відповідає оцінці за спеціально для цього розробленою 
шкалою.

За підсумками порівняльної характеристики успіш-
ності студентів, які навчаються за спеціальністю “Ліку-
вальна справа” нами з’ясовано, що за останні 10 років 
якісна успішність коливається у межах 51–66 %, що є на 
5–7 % нижче від рівня успішності про проведенні підсум-
кового контролю у формі іспитів, для підготовки до яких 
відводилося 3–4 дні. Ми пов’язуємо цей факт з тим, що 
модульні контролі проводяться під час начального проце-
су одночасно з практичними заняттями. Студенти не ма-

ють змоги якісно підготуватися до модулів. Доцільно було 
б ввести в навчальні плани підсумкові сесії по завершен-
ню навчальних дисциплін, які надали би можливість сту-
дентам узагальнити отримані знання під час навчального 
року та якісніше підготуватися до підсумкових модулів.

Висновки. Для поглиблення індивідуалізації на-
вчання і контролю знань студентів, що навчаються за 
кредитно-трансферною системою, доцільно зменшити їх 
кількість в академічних групах. Також необхідно по мож-
ливості забезпечити кафедру ліцензійними навчально-
контролюючими комп’ютерними програмами, уніфікова-
ними в масштабах України для стандартизації навчаль-
ного процесу. Для уникнення перевантаження студентів 
і підвищення результатів їх успішності доцільно перед-
бачити раціональне планування часу проведення підсум-
кових модулів на різних кафедрах навчальних закладів з 
виділенням часу на підготовку до складання підсумкових 
модульних контролів.
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PERFORMING OF QUALITYT INTERNAL MONITORING OF INTERNAL EDUCATIONAL PROCESS 
ACCORDING TO TEST

V. A. Vizir, A. V. Demidenko
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Обговорюються аспекти застосування тестування у контексті контролюючих технологій, та як важливого інструменту 
оцінки якості навчання студентів в сучасних умовах. Тестовий метод виступає частиною і одним з напрямів впровадження 
системи внутрішнього контролю якості набутих знань, а відповідно підготовлений і використаний тестовий інструмент може 
надати необхідну інформацію, яка відображає достовірну картину якості підготовки студентів.

Discussion of some aspects of testing in the context of control technologies, and as the important tool for assessing the quality 
of student’s knowledge in the modern time. The test method is the part of teaching tools and one of the areas of implementation of 
the internal control of received knowledge. The professionally prepared and used test instrument can provide reliable information that 
reflects the true situation of the quality of students’ preparation.

Вступ. Враховуючи важливість оцінювання для на-
вчального прогресу студентів, процедури забезпечення 
якості оцінювання мають спиратися на певні орієнтири, 
зокрема, обізнаність викладачів з наявними методами 
контролю знань і розвиток своїх навичок у цій сфері, по-
переднє оприлюднення критеріїв та методів оцінювання, а 
також критеріїв виставлення оцінок, послідовне і справед-
ливе застосовується оцінювання до всіх студентів, прове-
дення оцінювання відповідно до встановлених процедур. 
Якісне оцінювання дозволяє студентам продемонструвати, 
наскільки вони досягли запланованих навчальних резуль-
татів, а також отримати певний зворотний зв’язок, який за 
потреби повинен супроводжуватися порадами щодо освіт-
нього процесу [1].

основна частина. 3 метою визначення основних кри-
теріїв для удосконалення системи оцінювання на сучасно-
му етапі відбувається процес розробки наступних ключо-
вих понять. По-перше, що має бути базою для оцінюван-
ня: досягнення особистості в порівнянні з іншими, або 
досягнення відносно незалежного стандарту. По-друге, 
які засоби перевірки правильності є необхідними для 
встановлення правдоподібності оцінювальних рішень. І, 
нарешті, яким чином має бути забезпечена якість процесу 
оцінювання. Успішне вирішення згаданих проблем дасть 
змогу побудувати струнку систему діагностики рівня на-
вченості, що стане важливим кроком для забезпечення 
підвищення якості освіти [2].

Інтеграція вітчизняних навчальних закладів у євро-
пейський простір вищої освіти зумовила широке впро-
вадження різних видів тестувань у навчальний процес на 
усіх його рівнях. У процесі формування національної сис-
теми забезпечення якості вищої медичної освіти фактично 
значення стандарту набула зовнішня оцінка якості – ліцен-
зійні інтегровані іспити «Крок». Принципи тестування, за-
пропоновані та впроваджені у практику ДО «Центр тесту-
вання при МОЗ України», стали невід’ємним елементом 
педагогічного процесу при викладанні як базових теоре-
тичних, так і профільних дисциплін. Суттєвий вплив на 
організацію навчального процесу має також вимога сис-
тематично оцінювати поточну діяльність та застосовувати 

об’єктивні методи контролю, що на практиці проявляється 
широким застосуванням тестування для поточного та під-
сумкового контролю на рівні окремих предметів і збіль-
шенням відносної ваги часу, що відводиться на оцінюван-
ня, у структурі загального навантаження студента [3].

Тестування в контексті контролюючих технологій ви-
ступає як частина сучасних педагогічних засобів і один 
з напрямів вдосконалення системи контролю знань, коли 
представляється можливість формалізувати навчальний 
матеріал окремих тем і розділів дисциплін. Такий під-
хід здебільшого пояснюється дидактичними перевагами 
тестів над іншими видами перевірки. Відмінна риса тес-
ту – можливість формалізованого вимірювання знань в 
кількісній і якісній формі, що дозволяє встановити ди-
наміку якості навчання і виконати його діагностичний 
аналіз [4]. 

Для того, щоб тести дійсно стали надійним інструмен-
том оцінки успішності оволодіння навчальними дисциплі-
нами, при складанні тестових завдань слід дотримуватися 
ряду важливих правил та враховувати практичну спрямо-
ваність педагогічного процесу у медичному навчальному 
закладі, що вимагає конструювання тестового завдання у 
вигляді конкретної клінічної ситуації, яка потребує вирі-
шення або оцінки [5].

Розвиток тестування у світовій практиці йшов за шля-
хом ранжування або розділення випробуваних за певною 
ознакою. В класичної теорії тестів обробка результатів 
спрямована на встановлення місця конкретного випро-
буваного у ряду інших учасників тестування. Такий рей-
тинговий підхід до інтерпретації тестових результатів 
ідеально підходить для потреб професійного відбору, від-
бору при вступі до навчальних закладів, прийняття рішень 
щодо заохочення студентів у процесі навчання, однак не 
є зручним для цілей педагогічної корекції і прийняття рі-
шень щодо вибору методики подальшого навчання. Су-
часна теорія педагогічних вимірювань розуміє тест як сис-
тему завдань зростаючої складності, що є підґрунтям для 
створення адаптивних систем тестування, які динамічно 
аналізують відповіді випробуваного і за певним алгорит-
мом підбирають оптимальну стратегію тестування [6]. 
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Коректне використання результатів тестування і під-
вищення об’єктивності отриманих оцінок досягаються на 
основі застосування динамічних моделей для аналізу да-
них. Неодноразове тестування впродовж певного періоду 
навчання, яке дозволяє оцінювати швидкість приросту на-
вчальних досягнень, дає достовірніші оцінки якості освіти 
в порівнянні з одноразовими вимірюваннями.

Однією з основних складових успішності контролю 
є можливість проведення детального аналізу результатів 
навченості студентів. Інформацію про результати можна 
представити у вигляді рейтингу курсу, потоку, групи з дис-
ципліни, або інформацію по одному студенту з усіх дис-
циплін з побудовою індивідуальної траєкторії (профілю) 
контролю, з можливістю бачити динаміку зростання його 
навченості як по кожному тесту, так і з конкретної дисци-
пліни, або з усіх предметів курсу. Також для можливості 
корекції навчання необхідно бачити статистику по кож-
ному з варіантів відповідей на питання. Це дасть можли-
вість виявити типові помилки при відповіді на конкретне 
питання, що дозволить зрозуміти причину недостатнього 
засвоєння навчального матеріалу. 

Аналіз результатів може виявити типи завдань, які 
студент добре засвоїв, завдання, що вимагають додаткової 
підготовки, або виконання яких на даному етапі для дано-
го студента без допомоги викладача є неможливим. При 
цьому, визначивши які завдання засвоєні більшістю учнів, 
можна зробити висновки про ефективність використову-
ваних викладачем форм організації навчальної діяльності, 
прийомів, методів, а виявивши завдання, з якими не спра-
вилася значна частина студентів, викладач може оцінити 
причини ускладнень, після чого ухвалити рішення про хід 
подальших дій і форми організації навчальної діяльності. 
Дані такого роду статистики можуть бути віддзеркален-
ням результатів педагогічної діяльності викладача. 

Для прийняття ефективних рішень необхідна висока 
об’єктивність і обгрунтованість інформації, яка базується 
на результатах вимірювання. У свою чергу надійність пе-
дагогічних вимірювань є складовою частиною більш за-

гальної теорії генералізації даних, яка обгрунтовує якість 
широкого діапазону компонентів вимірювань: самих тес-
тів, шкал навчальних досягнень, моделей вимірювання, 
процедур проведення тестування, методів обробки резуль-
татів та багатьох інших компонентів процесів тестування, 
що впливають на кінцевий результат.

Висновки. Внутрішній контроль якості навчання без-
сумнівно потребує об’єктивних форм діагностики рівня 
навченості для своєчасного виявлення недоліків в на-
вчальному процесі, встановлення причин їх появи, точної 
і об’єктивної оцінки знань з метою поліпшення їх якості. 
Завершальним етапом моніторингу повинна виступати 
корекція навчального процесу, що є найбільш складним з 
погляду організації, оскільки, поряд з навчальною діяль-
ністю студентів, модифікації підлягають також діяльність 
викладачів та методичне забезпечення процесу навчання.
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оБ’ЄктиВне оцінюВання у Вищій медичній школі

С. О. Гаєвський, М. М. Потяженко, О. Є. Кітура, Н. Л. Соколюк, Н. О. Люлька, Т. В. Настрога
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Об’єктивне та прозоре оцінювання знань у ви-
щій школі є важливим для забезпечення світових стандар-
тів якості та виключення корупційної складової освітнього 
процесу. Тестування не може забезпечити навіть мінімальну 
об’єктивність у дисциплінах, опанування яких пов’язане з 
креативними навичками, до яких в значній мірі також мож-
на віднести медицину. Основним критерієм оцінювання у 
цьому випадку залишається класичне оцінювання виклада-
чем, що по своїй природі є суб’єктивним. Тому особливо 
гостро стоїть проблема об’єктивізації суб’єктивних оцінок 
з максимальним видаленням "людського фактору".

основна частина. Пропонується спосіб забезпечен-
ня відносно об’єктивного та прозорого оцінювання знань 
студентів, лікарів-інтернів, курсантів та формування інди-
відуального рейтингу у навчальних закладах медичного 
профілю, де переважають креативні, творчі форми діяль-

ності, з низькою ефективністю шаблонного тестування. 
Формування загальної рейтингової оцінки з предмету про-
водиться в два етапи: 

Етап 1: нормалізація. Завданням цього етапу є ви-
ключення впливу індивідуальних особливостей викла-
дача на загальну оцінку. Для забезпечення об’єктивності 
оцінювання необхідно значення балів, виставлених кож-
ним викладачем на протязі семестру, математично при-
вести до єдиного стандарту. Це дає можливість уникнути 
нав’язування викладачеві фіксованих стандартів оціню-
вання, чітко та прозоро сформувати об’єктивну оцінку, не 
залежну від уподобань конкретного викладача.

Етап 2: ранжування. Після отримання нормалізованих 
результатів поточного оцінювання з метою визначення рей-
тингу студентів проводиться ранжування за середніми нор-
малізованими оцінками, надалі підраховуються межі, які від-
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повідають оцінкам за класичною системою. Важливим па-
раметром, що визначає актуальні межі, є ранги, що визнача-
ються навчальним закладом заздалегідь та може залежати від 
об’єктивних причин, не пов’язаних з освітнім процесом (на-
приклад, можливість забезпечити стипендіями лише фіксова-
ну кількість студентів, квоти вступу до магістратури та ін.).

Висновки. Запропонований метод двохетапного під-
рахунку з використанням нормалізації та ранжування за-
безпечує об’єктивне, справедливе та прозоре оцінювання 
з урахуванням наперед заданих непедагогічних факторів, 
що в рівній мірі глобально впливають на кінцеву оцінку 
кожного студента та може бути використаний як альтер-
натива незалежному тестовому оцінюванню на базі вузів-
ського міжкафедрального центру тестування.
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оптиміЗація контролю ріВня підготоВки студентіВ, які наВчаються 

англійською моВою, на клінічних (хірургічних) каФедрах

Є. І. Гайдаржі
Запорізький державний медичний університет

TRAINING LEVEL CONTROL OPTIMIZATION OF STUDENTS LEARNED IN ENGLISH AT CLINICAL 
(SURGICAL) DEPARTMENT

Ye. I. Gaidarzhi
Zaporozhye State Medical University

Висвітлено основні пріоритетні форми контролю рівня підготовки студентів, які навчаються англійською мовою, на клі-
нічних (хірургічних) кафедрах, порушено проблему мотивації цих студентів до навчання та отримання знань, запропоновано 
рекомендації до професорсько-викладацького складу з метою підвищення якості викладання клінічних дисциплін та створення 
навчально-методичних матеріалів англійською мовою.

The basic priority training level control forms of students learned in English at clinical (surgical) departments are described, the 
problems of student motivation to learn and gain knowledge are raised, proposed recommendations for the teaching staff to improve the 
quality of clinical disciplines teaching and creating educational and methodical materials in English are proposed.

Вступ. На сьогоднішній день підготовка іноземних 
студентів, які навчаються англійською мовою, є досить 
актуальною. В сучасних умовах залучення студентів з-за 
кордону сприятиме як виходу на міжнародну арену і 
пов’язаному з цим міжнародному визнанню, так і поліп-
шенню фінансово-економічного стану вищого навчаль-
ного закладу (ВНЗ). Як правило, більшість іноземних 
студентів прагнуть продовжити свою професійну діяль-
ність в медичних установах за кордоном. Тому підготов-
ка конкурентоспроможних студентів-медиків є однією з 
першочергових і пріоритетних завдань. Контроль якості 
підготовки таких студентів грає в цьому вирішальну роль, 
а його оптимізація сприяє усуненню наявних недоліків в 
навчальному процесі та його поліпшенню, підвищенню 
рівня підготовки випускників і пов’язану з цим пріоритет-
ність ВНЗ для абітурієнтів, що дозволяє зберігати високу 
конкурентну спроможність на ринку медичної освіти[3].

мета роботи: оптимізувати контроль рівня підготов-
ки студентів, які навчаються англійською мовою, на клі-
нічних кафедрах і визначити його пріоритетні форми.

основна частина. Зважаючи на стрімкий розвиток 
медицини і, зокрема, сучасних технологій в хірургії, робо-
ча програма, необхідна для засвоєння студентами на клі-

нічних кафедрах, постійно збільшується: удосконалюють-
ся відомі методи діагностики, лікування і профілактики 
багатьох хірургічних хвороб, з’являються нові. Засвоєння 
даного матеріалу вимагає збільшення годин, необхідних 
для аудиторної роботи зі студентами. Однак згідно реалі-
зації нового Закону України «Про вищу освіту» педагогіч-
не навантаження на викладача повинно бути зменшено. За 
такої умови основне місце в сучасному педагогічному про-
цесі, на наш погляд, набуває самостійна робота студента, а 
функція викладача ВНЗ стає все більш контролюючою. У 
зв’язку з цим підвищення якості контролю засвоєння ви-
вченого матеріалу виходить на перший план [2,3].

На мій погляд, одним з основних методів контролю 
знань студентів, які навчаються англійською мовою, на 
клінічних кафедрах, має бути тестування, що дозволяє 
оцінити як базовий, так і підсумковий рівень знань. Але 
за умови, що якісний склад тестових завдань буде відпо-
відати міжнародним тестовим базам, що використовують-
ся при оцінці рівня знань студентів за кордоном (США, 
Канада, країни ЄС). В цьому випадку відповідальність за 
якісний склад тестових завдань лягає на професорсько-
викладацький колектив, досягнення якого неможливо без 
високого рівня знання англійської мови. Низький рівень во-
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лодіння англійською мовою, безумовно, не дозволить якіс-
но підготувати студентів з необхідної дисципліни. На наш 
погляд, рівень B1-B2 (відповідно до Загально європейської 
рекомендації з мовної освіти) повинен бути обов’язковим 
для викладачів, які навчають студентів англій ською мовою, 
що сприяє як підвищенню якості контролю рівня знань, 
так і підвищенню якості підготовки тестових, методичних 
і навчальних матеріалів англійською мовою. Вкрай необ-
хідно, аби база тестових завдань, які використовуються на 
кафедрах, охоплювала весь матеріал, необхідний для за-
своєння, включаючи як самостійну роботу, так і факуль-
тативні теми. З огляду на високу конкуренцію на ринку 
медичної освіти і те, що переважна більшість фахівців, які 
навчаються англійською мовою, будуть працювати за кор-
доном, мінімальний прохідний бал повинен бути досить 
високим (не нижче 65–70 %), а кількість тестових завдань 
по кожній навчальній темі не менше 1000 прикладів. Тіль-
ки це дозволить об’єктивно оцінювати якість підготовки 
і при необхідності вносити корективи. Оновлення бази 
тестових завдань повинно бути однією з пріоритетних за-
вдань кафедри і носити постійний плановий характер.

Не слід забувати про підвищення стимулу студентів 
до засвоєння матеріалу і здачі іспитів і модульних конт-
ролів. Головним чинником для досягнення даної мети 
є мотивація. Її підвищення повинно бути пріоритетним 
завданням викладачів ВНЗ. Основною мотивацією як за 
кордоном, так і в нашій країні повинно бути бажання по-
долати екзаменаційні тести або модульний контроль. Тому 
головні зусилля викладачів повинні бути спрямовані на 
оптимізацію методів контролю (тестування, опитування), 
що дозволять бездоганно і об’єктивно оцінювати рівень 
підготовки студентів і сприяти підвищенню мотивації до 
його поліпшення. 

Важливим моментом контролю є оцінка рівня знань 
в структурі аудиторного заняття. Щоденний контроль у 
формі ситуаційних завдань, тестів, контрольних питань 
дозволяє об’єктивно оцінити рівень підготовки і мотиву-
вати студента до здачі іспиту або модульного контролю, 
а також визначити середній рівень підготовки на передек-
заменаційному етапі і своєчасно внести коригування в на-
вчальний процес протягом усього циклу занять. Ось тут 
важливим моментом є підготовка викладача з англійської, 
що дозволяє студенту відчути себе в звичному середови-
щі при спілкуванні і показувати більш високі показники 
знань.

Підготовка реферативних робіт по темі занять і їх об-
говорення, на наш погляд, має менше значення для підго-
товки, ніж тестування, проте сприяє мотивації до роботи 
з додатковою літературою, що позитивно впливає на ре-
зультати підсумкового тестування.

Широке використання клінічних завдань, розділених 
за рівнями складності, також сприяє засвоєнню матеріа-
лу, його закріпленню і дозволяє оцінити рівень клінічного 
мислення студента, його здатність творчо мислити, при-
ймати рішення, що доповнює уявлення про знання студен-
та, перевірені при проведенні базового тестування.

Перевірка практичних навичок може бути актуальною 
на сучасному етапі тільки при наявності якісних сучасних 
муляжів, створених для вивчення певної теми. А за їх від-
сутності оцінка якості підготовки студентів шляхом пере-
вірки практичних навичок і навчальних історій хвороби має 
менше значення, ніж тестування, контрольні питання, ситу-
аційні задачі та обговорення рефератів, так як особливос-
ті медичного обслуговування за кордоном, поки що, в до-
статній мірі відрізняються від вітчизняних. Тому завданням 
професорсько-викладацького колективу на сучасному етапі 
є наближення контролю оцінки якості навчальної підготов-
ки до міжнародних стандартів, тим самим мотивуючи сту-
дентів, які хочуть навчатися англійською мовою, до навчан-
ня, що сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності, а 
разом з цим і привабливості ВНЗу для нових абітурієнтів. 

Висновки:
1. Пріоритетними формами оцінки якості навчання 

студентів, що навчаються англійською мовою, повинні 
стати тестування, рішення клінічних ситуаційних завдань 
різного рівня складності і відповіді на контрольні клінічні 
питання. 

2. Об’єктивізація оцінки знань студентів вимагає 
створення великої бази тестових завдань, що охоплюють 
всі проблемні тематичні питання, і постійного щорічного 
доповнення вже створеної бази новими тестами. 

3. Підвищення рівня мінімального прохідного балу 
(65–70 % правильних відповідей) і строгий підхід до його 
виконання при проведенні тестових іспитів та вирішенні 
клінічних задач є запорукою високої конкурентноздатнос-
ті ВНЗ і пов’язане з цим міжнародне визнання.

4. Високий рівень (не нижче B2) знання англійської 
мови професорсько-викладацьким складом повинен бути 
обов’язковою умовою, що дає право викладати дисциплі-
ну студентам, які бажають навчатися англійською мовою. 

література 
1. Використання сучасних технологій на кафедрах 

хірургічного профілю на етапі післядипломної освіти / 
О.С. Никоненко, О.В. Губка, М.Г. Головко [та ін.] // Ма-
теріали Всеукраїньскої навчально-наукової конференції 
«Впровадження нових технологій за кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих медич-
них (фармацевтичних) навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації». – Тернопіль, 2012. – С. 483–484.

2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 
№ 1556-VII. – Режим доступу до закону: http: // www.vnz.
org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

3. Удосконалення практичних навичок у студентів 
VI курсу в контексті кредитно-модульної системи на ка-
федрі госпітальної хірургії / О.С. Никоненко, О.В. Губка, 
Д.А. Децик [та ін.] // Матеріали Всеукраїньскої навчально-
наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення 
і перспективи впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих медичних (фар-
мацевтичних) навчальних закладах України». – Тернопіль, 
2014. – С. 230–233.
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тестуВання як ЗасіБ роЗВитку і регуляції піЗнаВальної діяльності

В. І. Гарець, І. І. Кононова, О. Г. Слесаренко, І. І. Колосова, В. В. Майор
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Сучасний фармацевт в Україні – це і медик, і 
біолог, і хімік, і психолог, і перша швидка допомога. На 
сьогоднішній день професія фармацевта затребувана і 
престижна на сучасному ринку праці. Для конкуренто-
здатності фармацевту необхідно постійно набувати нових 
знань, мати бажання до професійного росту та наполегли-
вість досягнення цієї мети.

основна частина. Однією з головних умов вдоскона-
лення навчально-виховного процесу є систематичне отри-
мання викладачем об’єктивної інформації про хід засво-
єння знань студентами, яку він отримує в результаті про-
ведення контролю [1, 4]. Проведення тестових контролів 
(вхідного, вихідного рівня знань та підсумкового контролю 
знань) дає змогу виявити, встановити та оцінити отримані 
знання, тобто визначити обсяг, рівень та якість засвоєн-
ня навчального матеріалу, успіхи у навчальній діяльності, 
прогалини в знаннях, уміннях і навичках студентів. Ана-
ліз результатів дозволяє внести необхідні зміни в процес 
навчання для вдосконалення його змісту, методів, засобів 
і форм організації. Від того, як здійснюється перевірка і 
оцінка знань студентів багато в чому залежить навчальна 
дисципліна, ставлення до навчання, самостійної роботи, а 
також сформованість таких якостей особистості, як само-
стійність, ініціативність, самоконтроль, самооцінка.

При проведенні практичних занять важливими є 
принципи фундаментальності освіти та практичної орі-
єнтованості і діяльної спрямованості на формування про-
фесійних компетенцій в області фармації [2, 3]. Головною 
метою є обробка та закріплення нових знань, їх переве-
дення із теоретичних у практичні вміння та навички під 
час практичних занять з фармботаніки та фармакогнозії 
на кафедрі медичної біології, фармакогнозії та ботані-
ки. Практичні навички включають вміння впізнавати за 
морфологічними ознаками лікарські рослини у природ-
них, штучних місцезростаннях та на гербарних зразках, 
складати морфолого-екологічний опис рослин, проводи-
ти макроскопічний, мікроскопічний, фітохімічний, люмі-
несцентний і хроматографічний аналіз ЛРС. 

Впровадження тестових форм в навчальний процес, в 
самостійну роботу і в сучасні навчальні посібники дозволя-
ють студентам фармацевтам досягати високих результатів у 
підвищенні якості знань. Майбутньому фахівцю необхідно 
вміти здійснювати пошук і переробку інформації, вміти її 
застосовувати на практиці. Викладач у цьому процесі ви-
конує функцію корекції та контролю засвоєних знань.

Ключова роль при проведенні моніторингу результатів 
навчання на аудиторних заняттях належить тестуванню. 
Величезний навчальний потенціал тестових завдань вико-
ристовується при підготовці фахівців очного та заочного 
відділень спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фарма-

ція»: 1) при вхідному і вихідному контролі на практичних 
заняттях; 2) як елемент при виконанні контрольних ро-
біт; 3) як елемент при здачі іспиту чи заліку з дисциплін; 
4) як спосіб контролю засвоєння знань при самостійній 
роботі студентів, 5) при підготовці до ліцензійного іспиту 
КРОК-1 та КРОК-2. Тестування дає можливість оцінити 
теоретичні знання студентів з предмету в умовах обмеже-
ного часу аудиторних занять, які в поєднанні з практич-
ними вміннями та навичками дозволяють знаходити вірне 
рішення в конкретних ситуаційних завданнях. 

Висновки. Тестування виступає як засіб розвитку і 
регуляції пізнавальної діяльності, так і в якості перевірки 
кінцевого результату, реалізуючи тим самим дві основ-
ні функції контролю – навчальну і власне контролюючу. 
Це дозволяє не тільки створити експертні системи оцінок 
ступеня навченості студентів, а й побудувати гнучку ди-
намічну систему контролю знань, що дає гарантований 
результат.

Різноманітні форми діяльності та творчий підхід спів-
робітників кафедри при вивченні фармацевтичної ботані-
ки та фармакогнозії направлені на формування прагнення 
до навчання протягом усього життя, вміння отримувати 
необхідну інформацію, володіти інформаційними техно-
логіями, самостійно приймати необхідні рішення і відпо-
відати за них.

література
1. Вища освіта і Болонський процес // Навчальна про-

грама / Розробники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шин-
карук В.Д. та інші. – Київ – Тернопіль. Вид-во ТДПУ 
ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с.

2. Краснов В.В. Компетентністний підхід у форму-
ванні моделі провізора на етапах на етапах безперервного 
професійного розвитку / Краснов В.В., Ветютнева Н.О. // 
Науково-методична конференція з міжнародною участю. 
Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів і 
провізорів: Зб. Праць. К., 2007 – С. 438–445 

3. Новікова Л.М. Болонський процес у дії. Кредитно-
модульна система навчання: Навч. посібник / Новіко-
ва Л.М. – Павлоград, 2006. – 100 с. 

4. Фармацевтична ботаніка. Програма навчальної дис-
ципліни для студентів вищого фармацевтичного навчально-
го закладу та фармацевтичних факультетів вищих медич-
них навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Напрям: 
«Фармація», спеціальність: «Фармація». – К., 2011. – 38 с.

5. Фармакогнозія. Програма навчальної дисципліни 
для студентів вищого фармацевтичного навчального за-
кладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Напрям: 
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удосконалення еФектиВності переВірки Знань студентіВ  
За допомогою тестоВого контролю

А. П. Гасюк, С. М. Совгиря, Н. І. Винник, М. А. Волобуєв, Д. Є. Ніколенко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. Одним із актуальних питань Євроосвітньої 
інтеграції є забезпечення високої якості навчання. Вища 
школа повинна давати студентам ґрунтовні знання основ 
науки, навички та вміння застосовувати їх на практиці та 
в подальшому житті. 

У сучасній вищій медичній освіті України поліпшення 
якості підготовки лікарів може бути забезпечене не тільки 
суттєвим удосконаленням форм та методів навчання (ви-
користання інтерактивних технологій, комп’ютеризації 
навчального процесу, впровадженням інноваційних досяг-
нень педагогіки), але і надійним зворотнім зв’язком, який 
реалізується через навчальну та практичну діяльність сту-
дентів. Саме тому перевірка й оцінювання знань і умінь 
студентів – необхідний етап, що є важливою складовою 
процесу навчання. Результат контролю – це показник 
співвідношення між поставленими викладачем цілями 
навчання і досягнутими студентами результатами, який 
характеризує рівень оволодіння студентами знань, умінь і 
навичок згідно з вимогами навчальних програм. Необхід-
но зазначити, що перевірка знань також має і виховне зна-
чення – дисциплінує студентів, виховує відповідальність, 
спонукає до змагання і забезпечує систематичну роботу з 
вивчення дисципліни. Тож можна упевнено зазначити, що 
перевірка знань, умінь студентів впливає на результати і 
хід усього навчально-виховного процесу. 

Для сучасного українського викладача неприпустимо 
бути байдужим до якості своєї роботи, до того, як прочи-
тані лекції і проведені практичні заняття. Тому необхід-
но постійно удосконалювати форми та методи контролю, 
під час якого виявляють якість засвоєння знань та прово-
дять їх оцінку, це є головною умовою підвищення якості 
навчально-виховного процесу, а значить і підготовки висо-
кокваліфікованого і конкурентоспроможного лікаря. 

Існують різні варіанти перевірки та оцінювання знань 
студентів, всі вони мають як певні переваги, так і окремі 
недоліки, тому не можливо в своїй професійній діяльності 
бути одностороннім прихильником лише окремих мето-
дів контрою якості підготовки студентів. Але в сучасній 
вищій медичній школі активну перевагу має тестовий 
конт роль знань студентів. Це пов’язано необхідністю 
складання студентами медичних вишів ліцензійних іспи-
тів у вигляді тестових іспитів, що проводяться відповід-
но до Положення про систему ліцензійних інтегрованих 
іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» 
і «Фармація», затвердженого наказом МОЗ України від 
14.08.1998 №251, Положення про організацію та порядок 
проведення державної атестації студентів, затвердженого 
наказом МОЗ України від 31.01.2005 №53, наказу МОЗ 
України від 15.01.1999 №7 «Про заходи щодо виконання 
наказу МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвер-
дження положення про систему ліцензійних інтегрованих 
іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» 
та «Фармація», Порядку проведення ліцензійних інтегро-
ваних іспитів,  погодженого з МОЗ України 29.04.2013 р. 

Тому на сучасному етапі розвитку освіти в Україні тесто-
вий контроль інтенсивно розвивається і поширюється, а 
використання тестових технологій посідає особливе місце 
у розробці та впровадженні у навчальний процес нових 
підходів до оцінювання досягнень студентів і виявлення 
рівня знань. Тестовий контроль має низку переваг перед 
іншими методами контролю: 

– забезпечує об’єктивність і безпристрасність  оцінки 
знань; 

– відсутність психоемоційних стресів і переванта-
жень; 

– відсутність психологічного тиску на студента; 
– забезпечує прозорість і гласність результатів конт-

ролю; 
– дозволяє здійснювати диференційований підхід до 

навчання та самостійної роботи студентів; 
– забезпечує можливість одночасного контролю вели-

кої аудиторії за умов відносно невеликих затрат часу на 
його проведення. 

Висновки. Контроль якості результатів навчання по-
винен бути однією з найважливіших проблем методичного 
характеру для викладачів, важливою умовою підвищення 
якості підготовки медичних фахівців. Тестування, як один 
із методів контролю є зручним, надійним, оперативним і 
об’єктивним. Але є певні недоліки цього методу (відсут-
ність ґрунтовності, неможливість індивідуального підходу 
до студента, поступова втрата навиків культури мовлення 
і т.п.), через які тестування не можна застосовувати як єди-
ний та ідеальний метод об’єктивного оцінювання знань і 
вмінь. У навчальному процесі тестування обов’язково має 
поєднуватися з іншими формами і методами контролю.
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проФесійна майстерність педагога – Запорука якості осВітнього процесу 
студентіВ-медикіВ

Н. В. Гасюк, Я. П. Нагірний, М. О. Левків
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Орієнтуючись на гуманізацію навчання та ви-
ховання на формування перш за все особистості майбутніх 
лікарів, визнання її цінності та необхідності для сучасної 
спільноти, потрібно пам’ятати, що особистість студента в 
великій мірі формується під впливом професійних якостей 
педагога. Тому необхідно створити всі умови для форму-
вання, росту та вдосконалення педагогічної майстерності 
викладача [1, 2]. 

основна частина. На нашу думку основними на-
прямками викладацької діяльності в методології медич-
ної освіти мають бути: вивчення питань виховного та 
дисциплі нарного процесу під час проведення практич-
них занять та подачі лекційного матеріалу, поглиблене 
вивчення методики проведення позааудиторних заходів, 
випереджений розгляд питань методики вивчення най-
більш важких тем аудиторної та позааудиторної роботи 
із яскравою демонстрацією відкритих позааудиторних 
заходів та кураторських годин. Надзвичайно важливим є 
вивчення вікової та педагогічної психології, психолого-

педагогічних особливостей студентів різних вікових груп, 
оскільки власний досвід дає можливість стверджувати, що 
аспекти світосприйняття студентів різних курсів суттєво 
відрізняються. 

Висновок. Освітній процес сьогодення спонукає до 
самовдосконалення професійних якостей викладача, шля-
хом оволодіння інформацією стосовно нової літератури, 
методичних рекомендацій та публікацій на освітню тема-
тику медичного спрямування, тематику за змістом та ме-
тодикою виховної роботи.

література 
1. Инновационные методы обучения в гражданском 

образовании / Величко В. В., Карпиевич Д. В., Карпие-
вич Е. Ф., Кирилюк Л. Г. – 2-е изд. Доп. – Мн.: «Медисон», 
2011. – 245 с.

2. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми 
освіти / В. В. Крижко [Навч. посібник]. – К.: Освіта Украї-
ни, 2005. – 440 с.  

інФормаційні технології як інструмент ЗаБеЗпечення якості осВітнього 
процесу

І. В. Геруш, Н. П. Григор’єва
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний університет»

Підвищення якості вищої освіти сьогодні розглядаєть-
ся як одне з пріоритетних завдань державної політики у га-
лузі освіти. Якість освіти характеризує не тільки результат 
освітньої діяльності – випускника навчального закладу, а 
й фактори формування цього результату, що залежать від 
змісту та методології освіти, організації та технологій на-
вчання. З метою підвищення якості освітнього процесу у 
Вищому державному навчальному закладі України «Буко-
винський державний університет» (БДМУ) впровадженні 
сучасні інформаційні технології.

Так, у 2010 році у БДМУ був створений сервер дис-
танційного навчання [1]. На сервері розміщені всі необ-
хідні для підготовки студентів навчальні та навчально-
методичні матеріали, в тому числі довідник для студента, 
методичні вказівки для підготовки до практичних занять, 
які складені за загальноприйнятими вимогами і включа-
ють актуальність теми, яка формує мотивацію студента до 
вивчення даної теми, перелік теоретичних питань, які бу-
дуть контролюватися під час заняття, інструкції до вико-
нання практичних завдань, матеріали для контролю рівня 
самопідготовки. Це дає можливість студенту під час під-
готовки до занять звернути особливу увагу на найбільш 
важливі питання та завдання, які будуть контролюватися 
під час проведення навчальних занять та підсумкового мо-
дульного контролю.

Важливим для студента є навчальний та наочний 
матеріал з теми, який також розміщений на сервері дис-
танційного навчання. Його застосування для підготовки 
до практичних занять має два аспекти: з однієї сторони 

використання підібраних матеріалів спонукає студента до 
зменшення самоопрацювання різних літературних джерел, 
з іншої сторони, за умов скорочення лекційного матеріалу, 
використання навчальних матеріалів, розміщених на сер-
вері дистанційного навчання, які підготовлені провідними 
фахівцями кафедри, дає можливість студенту системати-
зувати опрацьований матеріал, вірно розставити акценти 
на причинах і наслідках процесів, що вивчаються.

До кожної теми також розміщені тестові завдання та 
ситуаційні задачі у навчальному і контролюючому режи-
мах, що дає можливість студенту самостійно перевірити 
та закріпити отримані знання до кожного заняття, а також 
до підсумкового модульного контролю та ліцензійних іс-
питів «Крок».

Важливим аспектом у підвищення якості навчання у 
Буковинському державному медичному університеті є ви-
користання електронного журналу обліку успішності сту-
дентів. Кожен студент має можливість он-лайн перегляну-
ти свої оцінки з навчальних дисциплін та проаналізувати 
свою успішність, одержати інформацію про академічну 
заборгованість, підрахувати кількість балів, яка необхід-
на для допуску та успішного складання підсумкового мо-
дульного контролю [2].

Висновок. Отже, використання інформаційних техно-
логій безпосередньо підвищує якість навчання, оскільки 
розширює доступ студентів до інформаційних матеріалів, 
дає можливість перевіряти та коригувати рівень засвоєння 
матеріалу, сприяє прозорості оцінювання результатів на-
вчальної діяльності студентів .
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підготоВка З педіатрії до ліценЗійного іспиту «крок-2» на Vі курсі  
медико-психологічного Факультету

Л. М. Головатюк, О. А. Бовкун, С. І. Єсипова, О. І. Шишак
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Медична психологія – унікальна спеціаль-
ність, в якій можливо поєднати ґрунтовні знання психоло-
гії з фундаментальною медичною підготовкою. Ось чому 
реформування системи підготовки лікарів за спеціальніс-
тю «медична психологія» та напрацювання пропозицій 
до стандартів вищої освіти за спеціальністю «Медич-
на та психологічна реабілітація» галузі знань «Охорона 
здоров’я» займає важливе місце в спектрі діяльності Мі-
ністерства охорони здоров’я України та медичних вузів.

В останні роки відбувається інтеграція вищої медичної 
освіти України в загальноєвропейський освітній простір. 
Вивчення навчальної дисципліни «Педіатрія» здійсню-
ється на ІV-VІ курсах медико-психологічних факультетів 
за ЄКТС організації навчального процесу і оцінюється на 
державній атестації.

основна частина. Державна атестація студентів 
медико-психологічного факультету складається з теоретич-
ного ліцензійного «КРОК-2» та практично-орієнтованого іс-
питів. Працюючи зі студентами медико-психологічного фа-
культету з 2 курсу, викладачі кафедри керуються рекоменда-
ціями, розробленими навчально-методичним відділом, щодо 
покращення підготовки студентів-випускників до складання 
ліцензійного інтегрованого іспиту (ЛІІ) «КРОК-2». Почина-
ючи з циклів ІV курсу, викладачі ка федри інформують сту-
дентів про підготовку до державної підсумкової атестації 
в цілому та ліцензійний інтегрований іспит «КРОК-2» зо-
крема та необхідність придбання буклетів тестових завдань 
«КРОК-2» на офіційному сайті Центру тестування при МОЗ 
України та сайті Освітнього порталу НМУ. Також студентам 
пропонують блоки тестових завдань з конкретних тем з ка-
федральної бази тестів до «КРОКу-2».

На кожному практичному занятті студентам 4–6 кур-
сів медико-психологічного факультету пропонуються по 
15–20 тестових задач формату А відповідно до теми на 
паперових носіях з обов’язковим подальшим аналізом і 
корекцією неправильних відповідей.

Перед складанням ПМК на VІ курсі у формі допуску 
студенти вирішують по 50 тестів в паперовому варіанті; 
позитивною вважається оцінка, коли студент отримує не 
менше 80 % правильних відповідей. Результати перед мо-
дульного претестування заносяться в окремий журнал, 
формується «група ризику», результати та найтиповіші 
помилки при вирішенні тестових завдань обговорюються 
на методичних нарадах кафедри.

Для студентів, які на передмодульному претестуванні 
не набрали 80 % правильних відповідей, проводяться до-
даткові заняття, консультації, індивідуальна робота та по-
вторні допуски. 

Викладачами кафедри регулярно проводяться кон-
сультації до ЛІІ «КРОК-2», а також читаються консульта-
тивні лекції з вузлових питань іспиту та методологічних 
підходів до вирішення тестових завдань формату А.

Впродовж останніх трьох років викладачі кафедри 
складали і подавали до НМВ НМУ тестові завдання для 
поповнення банку тестів ЛІІ «КРОК-2», які постійно ви-
користовуються в навчальному процесі. Проводиться що-
річне оновлення бази тестових завдань для використання 
на практичних заняттях.

Викладачі кафедри беруть участь в організації претес-
тувань студентів у комп’ютерних класах, фіксують резуль-
тати, аналізують помилки. 

Питання оптимізації підготовки студентів медико-
психологічного факультету до ЛІІ «КРОК-2» неодноразо-
во обговорювались на навчально-методичних та виробни-
чих нарадах кафедри. 

Висновки. Контроль за процесом підготовки до 
ліцензійного іспиту «КРОК-2» з педіатричної складо-
вої проводиться постійно, систематично і цілеспрямо-
вано впродовж всього часу наскрізного навчання сту-
дентів на кафедрі, особливо на VІ курсі. Результатом 
наполегливої роботи викладачів кафедри може слу-
жити той факт, що 19.05.2015 року всі 40 випускників 
медико-психологічного факультету успішно склали ЛІІ 
«КРОК-2».
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ВпроВадження Внутрішньої системи ЗаБеЗпечення якості За участю студентіВ

С. В. Гордійчук 
КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»

Вступ. Результативність діяльності вищого навчаль-
ного закладу значною мірою залежить від ефективності 
професійної діяльності безпосередніх організаторів та 
учасників освітнього процесу. В сучасних соціально-
економічних умовах зроблено акцент на активному за-
лученні студентства до організації процесів покращення 
якості вищої освіти [1,2].

основна частина. У КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» розроблено положення про участь сту-
дентів у забезпеченні якості освітньої діяльності, згідно 
якого, навчальний заклад вважає студентів повноправ-
ними, компетентними та конструктивними партнерами в 
управлінні та забезпеченні якості вищої освіти, які можуть 
і повинні брати участь та впливати на організацію та ре-
зультати освітньої діяльності. У процесі навчання студент 
постає, по-перше, як споживач освітніх послуг та послуг 
сервісних служб Інституту; по-друге, як активний член 
інститутської спільноти, який разом з викладачами бере 
участь у навчально-виховній роботі; по-третє, як уособ-
лення результату діяльності ВНЗ [3].

Важливе значення для управління якістю в інститу-
ті мають різні форми зворотного зв’язку. У навчальному 
закла ді проводять такі опитування студентів:

1) оцінка студентами рівня викладання. Напри-
кінці кожного семестру проводять опитування студентів 
щодо рівня викладання предметів. Мета анкети – отрима-
ти зворотний зв’язок, краще зорієнтуватися у потребах, 
можливостях студентів та врахувати їх пропозиції для під-
вищення якості викладів та управління навчальним про-
цесом у цілому.

Згідно даних останнього опитування, яке відбулось 
наприкінці І семестру 2015–016 навчального року, 20 % 
студентів випускних курсів вважають, що для покращен-
ня якості підготовки необхідно збільшити кількість годин 
практичної підготовки; 43 % – підвищити рівень інфор-
матизації освітнього процесу; 28 % – урізноманітнити 
форми проведення навчальних занять; 7 % – покращити 
матеріально-технічне забезпечення навчального закладу; 
2 % – більше уваги приділяти фізичному розвитку та рів-
ню навантаження студентів.

За результатами анкетування щодо задоволення на-
вчальним процесом та студентським життям було визна-
чено, що студенти навчального закладу хотіли б збільши-
ти кількість та покращити рівень проведення різних видів 
практики, студентських наукових конференцій та круглих 
столів, а також більше брати участь у міжнародних освіт-
ніх програмах.

2) оцінка студентами рівня сервісів. Наприкінці кож-
ного навчального року проводять опитування студентів щодо 
їх задоволеності роботою сервісних відділів (кафедри (відді-
лення), навчально-методичний відділ, відділ кадрів, бібліоте-
ка, відділ технічних засобів, науковий відділ, психолог інсти-
туту, соціальний педагог, їдальня, гуртожиток тощо).

Таким чином, студентами було відмічено висо-
кий рівень роботи психологічної служби (4,8 балів), 

навчально-методичного відділу (4,5 балів), наукового від-
ділу (4,0 бала); середній рівень – відділу технічних засобів 
навчання (3,6 балів), відділу кадрів (3,4 бала). На думку 
респондентів, необхідно покращити роботу сервісних від-
ділів (бібліотека, їдальня, гуртожиток).

3) оцінка студентами вступної кампанії та систе-
ми адаптації до студентського життя. Протягом вересня 
проводять опитування студентів першого року навчання з 
метою отримання зворотного зв’язку з питань діяльнос-
ті приймальної комісії: оцінюють чіткість і зрозумілість 
правил прийому; своєчасність і прозорість оголошення 
результатів прийому; організацію прийому документів, 
підписання договорів; організацію поселення в гуртожит-
ки; систему заходів ознайомлення з діяльністю сервісних 
відділів; аналізують мотиваційні чинники вибору навчаль-
ного закладу та спеціальності з метою покращення страте-
гії вступної кампанії.

Результати анкетування студентів щодо причин всту-
пу до КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» 
свідчать про те, що 58 % колишніх абітурієнтів обрали 
навчання в інституті за рахунок його статусу та можли-
вості здобути ступеневу медсестринську освіту; 23 % – у 
зв’язку з тим, що в інституті є спеціальність, за якою вони 
хотіли б навчатись; 8 % – за порадою родичів та друзів; 
5 % – за рахунок належності до групи пільговиків; у 4 % 
була просто наявна кількість балів за сертифікатами для 
вступу до інституту; 2 % – не вдалось вступити в той ви-
щий навчальний заклад, куди прагнув. Відповіді респон-
дентів щодо адаптації студентів першого курсу свідчать 
про те, що основними труднощами, з якими вони зіткну-
лись, є: процес внутрішньої інтеграції групи, адаптація 
до вимог викладачів, велике навантаження (аудиторна та 
самостійна робота), опанування нової системи навчання, 
необхідність відпрацювання пропущених занять, адапта-
ція до нових умов життя та інше. 

Висновки. Залучення студентів до процесів покра-
щення якості вищої освіти буде ефективним, якщо забез-
печити постійне й активне їх представництво на всіх рів-
нях діяльності вищого навчального закладу. 
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реЗультати ВпроВадження моніторингу якості наВчального процесу  
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THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROCESS QUALITY MONITORING  
ON DISCIPLINE «NEUROLOGY»

I. A. Grygorova, L. V. Tikhonova, O. O. Teslenko, A. R. Eskin
Kharkiv national medical university

Оцінювання якості фахової підготовки студентів спрямовано на удосконалення ходу навчального процесу з метою за-
безпечення його належного результату. Призначення моніторингу в освіті – забезпечити всіх учасників освітнього процесу 
зворотним зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої програми з метою підвищення якості 
її результатів. Показано дослід кафедри неврології №1 Харківського національного медичного університету у впровадженні 
моніторингу якості навчального процесу.

Ключові слова: якість навчального процесу, моніторинг, дисципліна «Неврологія».
Evaluating the quality of students professional training is aimed at improving the course of the educational process with ensuring a 

proper result. The purpose of monitoring in education is to provide for all participants in the educational process a feedback, which allows 
to make incremental changes in the implementation of educational programmes with the aim of improving the quality of the outcome. 
The experience of the neurology department №1 of Kharkiv national medical university in the quality monitoring of educational process 
implementation is brought.

Key words: quality of educational process, monitoring, discipline of «Neurology».

Вступ. Сучасний етап модернізації освіти України, 
основні напрямки якого закріплені на законодавчому рівні 
в нормативних документах, передбачає насамперед забезпе-
чення належної якості освіти. Ідея якості актуальна для всіх 
без винятку компонентів і рівнів освітньої системи, зокрема 
вона стосується й процесу підготовки фахівців, адже вони є 
основним потенціалом суспільства, що визначають його по-
літичну, соціально-економічну, культурну та наукову життє-
діяльність. Тому відстеження та оцінювання якості фахової 
підготовки не є самоціллю, а містить об’єктивну необхідність 
у здійсненні неупередженого аналізу, педагогічного прогно-
зування й ухвалення адекватних управлінських рішень, спря-
мованих на удосконалення ходу навчального процесу з ме-
тою забезпечення його належного результату [1, 2].

Додипломна медична освіта перебуває на етапі гармо-
нізації щодо європейського простору вищої освіти. Якість 
вищої освіти є підґрунтям розвитку загальноєвропейсько-
го простору вищої освіти, і це є особливо важливим для 
системи підготовки студентів. Необхідність розвитку за-
гальних критеріїв, єдиних стандартів і методологій щодо 
забезпечення якості підготовки студентів – це умова ви-
знання кваліфікації лікарів у ЄС [3].

Моніторинг в освіті – це система збирання, оброб-
ки, зберігання і розповсюдження інформації про освітню 
систему або окремі її компоненти, яка орієнтована на ін-
формаційне забезпечення управління, що дозволяє роби-
ти висновки про стан об’єкта у будь-який момент часу і 
дає прог ноз її розвитку. Призначення моніторингу – за-
безпечити всіх учасників освітнього процесу зворотнім 
зв’язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід ре-
алізації освітньої програми з метою підвищення якості її 
результатів.

Незважаючи на різноманітність поглядів науковців 
щодо формулювання назв етапів моніторингу, визначення 
їхньої сутності та кількості, зазначені підходи об’єднує 
те, що всі вони забезпечують реалізацію виділених нами 
функцій управління якістю освіти [4]. 

Якщо при оцінці якості освіти виходити з певних тех-
нологій і способів перевірки результативності освіти, то 
питання управління якістю освіти за результатами є оче-
видним. Якість має дві сторони: відповідність стандартам 
і відповідність запитам споживачів. Стандарт можна роз-
глядати як засіб, що визначає напрямок і межі викорис-
тання матеріалу з дисциплін та одночасно бути однією з 
цілей, яка може бути орієнтована на результат освіти [5].

Має бути зворотній зв’язок, що реалізується у формі 
контролю. Більше того, як зазначають М. М. Поташник і 
А. М. Моїсеєв, управління повинно адаптуватися до змін 
освітньої ситуації, до її нових вимог [6].

Головним моментом у моніторингу, що є "планомір-
ним динамічним відстеженням професійного освітньо-
го процесу", є діагностика динаміки розвитку студентів 
та внесення коректив у процес освіти. Тобто моніторинг 
включає діагностику, прогнозування та корекцію розвитку 
особистості й процесу освіти.

основна частина. Оцінювання є одним із етапів на-
вчальної діяльності студента та визначення успішності 
його навчання. При оцінюванні рівня сформованості знань 
та вмінь перевага надається стандартизованим методам 
контролю, таким, як тестування.

На кафедрі неврології №1 Харківського національно-
го медичного університету студенти 4-го курсу ІІ, ІІІ, IV, 
V, VI медичних факультетів вивчають дисципліну «Невро-
логія». Неврологія як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біо-
логії, біологічної та біоорганічної хімії, гістології, фізіоло-
гії та патологічної фізіології, анатомії людини та патомор-
фології й інтегрується з цими дисциплинами; 

б) грунтується на вивченні студентами пропедевтич-
них дисциплін терапевтичного профілю, фармакології, ра-
діології та інтегрується з цими дисциплінами;

в) інтегрується з іншими клінічними дисциплінами 
(внутрішньою медициною, нейрохірургією, онкологією, 
психіатрією, медичною генетикою тощо);
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г) проходить диференціацію – формування окремих 
напрямків неврологічної науки, що мають самостійні між-
народні організації.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з на-
вчальними планом є лекції, практичні заняття, самостійна 
робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні пи-
тання розділів неврології. На кафедрі неврології №1, як 
на клінічній, велика увага приділяється демонстрації паці-
єнтів з різноманітною неврологічною патологією, які зна-
ходяться на лікуванні в обласній клінічній лікарні «КЗОЗ 
«ОКЛ-ЦЕМД та МК». На кожній лекції обов’язково де-
монструються пацієнти. 

Практичні заняття передбачають:
1) дослідження студентами неврологічного статусу 

здорової людини;
2) дослідження студентами статусу при різних захво-

рюваннях нервової системи; виявлення симптомів і синд-
ромів;

3) постанову топічного і клінічного діагнозу; прове-
дення диференційного діагнозу;

4) призначення сучасного лікування неврологічних 
хворих;

5) вирішення ситуаційних задач, задач за зразком лі-
цензійного іспиту «Крок-2».

На практичних заняттях під час вивчення дисципліни 
студент стає безпосереднім учасником процесу надання 
медичної допомоги пацієнтам неврологічного профілю 
від моменту їх надходження до неврологічного стаціо-
нару, обстеження неврологічного статусу, встановлення 
діаг нозу, призначення адекватного лікування до момен-
ту їх виписування із клініки й реабілітації. Завдяки такій 
системі студент оволодіває професійними практичними 
навич ками.

«Неврологія» – дисципліна ліцензійного інтегровано-
го іспиту «Крок-2», тому на кожному практичному занятті 
студенти розв’язують тестові та ситуаційні задачі з роз-
ділу дисципліни «Спеціальна неврологія». Правильність 
розв’язування тестів та задач перевіряється викладачем, 
та обов’язково із студентами розбираються інші варіанти 
відповідей (наприклад, ішемічний чи геморагічний ін-
сульт, різні види менінгітів тощо). База тестових завдань 
ЛІІ «Крок-2» становить більш за 700. Колективом кафедри 
створено методичні вказівки для підготовки студентів 4-го 

курсу медичних факультетів до ЛІІ «Крок-2» з дисципліни 
«Неврологія» (затверджені Вченою радою ХНМУ). Спів-
робітники кафедри приділяють велику увагу на практич-
них заняттях тестовим завданням, але студенти за резуль-
татами складання іспиту «Крок-2» розділ «Нервові хво-
роби та органи чуттів» розв’язують 78,3 %, тимчасом як 
національний показник становив 81,6 % (дані 2013 року).

Кафедра неврології №1 неодноразово виходила із про-
позицією введення усного іспиту з дисципліни. У 2015–
2016 навчальному році для студентів 4-го курсу медичних 
факультетів введено усний іспит.

У структуру іспиту з дисципліни «Неврологія» входять 
тестові завдання, складання практичних навичок (обстежен-
ня неврологічного статусу) та усна відповідь за білетами.

Висновки. Таким чином, педагогічний моніторинг, як 
засіб управління та контролю за навчально-виховним про-
цесом, забезпечує зворотній зв’язок між студентом і викла-
дачем щодо засвоєння навчального матеріалу за допомо-
гою регулярного системного відстеження ступеня та рівня 
навченості студента. В умовах інноваційної діяльності пе-
дагогічний моніторинг може стати механізмом у системі 
навчально-виховного процесу, який сприятиме стимулю-
ванню, активізації, розвитку студентів, буде пов’язаний з 
наданням їм більшої свободи і відповідальності.
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якість Вищої медичної осВіти: осоБлиВості оцінюВання

О. М. Гуменюк, В. В. Гуменюк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський медичний інститут

Вступ. Підвищення якості освіти – одна із основних 
завдань в галузі освіти. Освіта в сучасному Європейсько-
му просторі розглядається як одна із базових загальногу-
манітарних цінностей. Серед країн Європи на сьогодніш-
ній день сформований певний досвід щодо формування 
університетських рейтингів, які дають можливість визна-
чити ВНЗ, які готують найбільш конкурентноспроможних 
фахівців на ринку праці. 

В Україні також накопичений певний досвід за допо-
могою якого формується рейтинг ВНЗ. Це спонукає керів-
ників вузів на розробку відповідних систем управління 
якістю освіти та впровадженням заходів, які б підвищува-
ли якість надання освітніх послуг, створювали внутрішнє 
конкурентне середовище та мотивували кадровий потен-
ціал на результативну та якісну роботу.

основна частина. Проаналізувавши ряд наукових 
праць можна зробити висновок, що поняття «освіта» має 
дві інтерпретації. З однієї сторони освіта – це сукупність 
знань і пов’язаних з ними умінь та навичок, необхідних 
для практичної діяльності. З іншої сторони – це галузь 
суспільної діяльності, яка забезпечує отримання комплек-
су знань, умінь і навичок за допомогою певних технологій 
навчання. З цією метою має бути залучений відповідний 
кадровий потенціал, стандарти вищої освіти, матеріально-
технічна база. 

Якість освіти – це поняття, яке складається із багатьох 
аспектів діяльності вищого навчального закладу. Пробле-
ма якості освіти на сьогоднішній день є однією із домі-
нантних у процесі реформування національної освітньої 
системи. Забезпечення якості освіти при формуванні зони 
європейського освітнього простору є однією із умов при-
вабливості та конкурентноздатності європейської вищої 
освіти, мобільності та мотивації студентів. Якість вищої 
освіти в програмному документі ЮНЕСКО «Реформа та 
розвиток вищої освіти» (1995 р.) розглядається як багато-
вимірна концепція, яка охоплює всі основні функції та різ-
новиди діяльності вишів, спрямованих на створення мож-
ливостей випускникам швидко і ефективно включатись в 
трудову діяльність [3].

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
«якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 
навичок, інших компетентностей, що відображає її компе-
тентність відповідно до стандартів вищої освіти» [1].

Проявами якості освіти виступають:
– багатокритеріальність (велика кількість критеріїв і 

показників);
– багатогранність ;
– багатосуб’єктність (задіяно багато суб’єктів: держав-

ні органи і суспільство, роботодавці, батьки і студенти);
– полісинхронність – поєднання поточних, тактичних 

і стратегічних аспектів якості освіти.
Якість освіти включає в себе ряд параметрів, серед 

яких важливими є :
– знання, уміння, навички. Знання – це результати 

пізнання людиною навколишнього світу. Уміння – це здат-
ність ефективно виконувати певну діяльність на основі 
набутих знань у змінених чи нових умовах. Навички – це 

здатність виконувати будь-які дії автоматично, без поеле-
ментного контрою, автоматизовані вміння;

– особистий розвиток студента (інтелектуальний, мо-
тиваційний, вольовий, фізичний та вміння самовизнача-
тись);

– негативні наслідки освіти – перевтома, поява відра-
зи до освіти;

– професійна компетентність викладача;
– престиж навчального закладу.
За певними літературними джерелами [3] результати 

освіти визначаються кількісно (в абсолютних чи віднос-
них величинах) і якісно (у бальній шкалі). Оцінка якос-
ті освіти проводиться за наступними критеріями: факту 
(кількісний показник), якості (глибина і міцність проце-
сів, які відбуваються у людини), ставлення (мотиви по-
ведінки і дій), часу (стійкість знань, умінь і навичок, рис 
характеру).

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 
відповідно до 16 ст. Закону України «Про вищу освіту» 
складається із:

– системи забезпечення вищими навчальними закла-
дами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості);

– система зовнішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої 
освіти;

– система забезпечення якості діяльності Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти і неза-
лежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої 
освіти.

Національне агентство із забезпечення якості вищої 
освіти є постійно діючим колегіальним органом з питань 
реалізації державної політики у сфері забезпечення якості 
вищої освіти.

основними завдання функціями національного 
агентства є: 

формування вимоги до системи забезпечення якості 
вищої освіти, аналіз якість освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів;проведення ліцензійної експертизи; 
погодження стандартів освітньої діяльності; проведення 
акредитації освітніх програм; формування критеріїв оцін-
ки якості освітньої діяльності; 

Внутрішня система забезпечення якості вищої медич-
ної освіти реалізується шляхом проведення ліцензування 
та акредитації. Ця система реалізується під час: самооці-
нювання діяльності ВМ(Ф)НЗ, опитування студентів, ви-
пускників, батьків та роботодавців. Система контролю за 
якістю освіти на рівні ВМ(Ф)НЗ здійснюється шляхом: 
контролю на рівні ВНЗ організації навчального процесу, 
кадрового та дидактичного забезпечення, рівня знань сту-
дентів з усіх циклів підготовки. Крім цього проводяться 
ректорські контрольні роботи та семестрові та державні 
екзаменаційні сесії.

Зовнішня система оцінювання якості вищої медичної 
освіти у ВМ(Ф)НЗ України полягає у проведенні ліцензій-
них інтегрованих іспитів Крок 1 (з природничо-наукового 
циклу ) та Крок 2 (із циклу професійної та практичної під-
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готовки). Крім цього, формується система моніторингу і 
визначення рейтингу вищих навчальних закладів, яка при 
оцінюванні орієнтується на міжнародні показники, які 
крім вище перерахованих включають і наукову діяльність 
вищого навчального закладу. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що оціню-
вання якості вищої медичної освіти в Україні має свої 
особливості і розглядається як зовнішній аспект (відпо-
відність рівня підготовки фахівців до вимог стандартів) 
та внутрішній аспект (зміст освіти, викладацькі кад-
ри, навчально-методичний та інформаційний супровід, 

матеріально-технічне забезпечення якості підготовки, ви-
користання сучасних технологій під час навчання та на-
укова діяльність ВНЗ). 
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гендерні осоБлиВості успішності англомоВних студентіВ  
З Біоорганічної і Біологічної хімії 

Н. В. Давидова 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Підготовка у нашій країні іноземних фахівців – це одна 
з ефективних форм культурного і наукового співробітництва, 
що сприяє зміцненню авторитету України на міжнародній 
арені і є джерелом додаткового фінансування освіти [1].

В Україні, що серед розвинутих європейських країн 
посідає гідне місце за загальним числом студентів, най-
більшою популярністю у іноземних громадян користу-
ються медичні і фармацевтичні спеціальності. З кожним 
роком зберігається тенденція до зростання кількості іно-
земних англомовних студентів в ВДНЗ «Буковинський 
державний медичний університет». Переважний відсо-
ток студентів іноземців становлять чоловіки. Відмінність 
у вихованні та поглядах на гендерні ролі у суспільстві 
іноземців на батьківщині, імовірно впливає на успіш-
ність студентів [2]. 

Метою роботи було проаналізувати успішність англо-
мовних студентів ВДНЗ «Буковинський державний медич-
ний університет» впродовж навчання на 2 курсі з біоорга-
нічної і біологічної хімії при вивченні модуля № 3 «Мета-
болізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція» 
та загальну успішність з дисципліни.

На курсі навчалось 224 студенти, серед яких 150 чоло-
віків (67 %), та 74 жінки (33 %). Всі 224 студенти 2 курсу 
були поділені на 2 групи: перша група – студенти-чоловіки, 
яких на курсі було 150 (67 %), друга група – студенти- жін-
ки, яких було 74 (33 %). Оцінювали середній поточний бал, 
отриманий при вивченні модуля, успішність складання під-
сумкового модульного контролю та загальну успішність з 
дисципліни. 

Проведений аналіз поточної успішності модуля № 3 по-
казав, що студенти другої групи мали дещо вищий середній 
бал – 87,6±10,27, в порівнянні із 1 групою, де він становив 
83,6±10,67, проте різниця не була вірогідною. Вірогідної різ-
ниці не виявлено і в результатах, отриманих при складанні 
підсумкового модульного контролю. Поряд із цим встанов-
лено, що вдвічі більше студентів жіночої статі написали під-
сумковий модульний контроль на оцінку «добре». Студенти 
жіночої статі отримали і вищий загальний бал за складання 
підсумкового модульного контролю. Середній загальний бал 
за модуль № 3 у жінок складав сягав 140,1±13,8, тоді як у чо-
ловіків – 135,2±12,3 балів. Загальна успішність з дисципліни 
у студентів 1 та другої групи вірогідно не відрізнялась.

Отже, успішність іноземних англомовних студентів, 
які навчаються на базі ВДНЗ «Буковинський державний 
медичний університет» з біоорганічної і біологічної хімії 
практично не залежить від гендерної приналежності. У 
студентів жіночої статі прослідковується чітка тенденція 
до кращої успішності у вивчення модуля № 3 «Метаболізм 
вуглеводів, ліпідів, амінокислот та його регуляція».
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контроль наВчальної діяльності студентіВ на каФедрі ортопедичної 
стоматології З імплантологіЄю

В. М. Дворник, Л. Б. Єрис, Г. М. Кузь, О. І. Тесленко, О. Б. Тумакова, Г. М. Баля
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 

Невід’ємною складовою здійснення навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі є 
контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студен-
тів. Технологія навчання, що побудована на пасивних ін-
формаційних принципах, здатна лише на масовий випуск 
«середніх» фахівців. Вона не заохочує до систематичної 
самостійної роботи студентів. Рейтингова оцінка знань 
спонукає студента прагнути до систематичного активного 
оволодіння знаннями. Цьому сприяє введення модульної 
системи організації навчального процесу й упровадження 
нових технологій, які ґрунтуються на застосуванні рей-
тингової системи організації самостійної роботи студен-
тів, а також контролю та оцінки їхніх знань. В зв’язку з 
цим підвищуються вимоги до контролю як дидактично-
го засобу управління навчанням. Адже він спрямований 
на забезпечення ефективності формування знань, умінь і 
навичок, використання їх на практиці, стимулювання на-
вчальної діяльності студентів, формування у них прагнен-
ня до самоосвіти.

Під час контролю за навчальною діяльністю студентів 
перевіряється рівень знань, умінь і навичок з відповідної 
теми дисципліни «Ортопедична стоматологія», здійсню-
ється їхня оцінка та занесення результатів до журналу 
успішності чи залікової книжки (індивідуального плану 
навчання). Головною метою контролю є визначення якості 
засвоєння студентами навчального матеріалу, ступеня від-
повідності умінь і навичок цілям і завданням теми заняття.

Контроль навчальної діяльності виконує наступні 
функції:

1) освітню (навчальну): студент, який відповідає пе-
ред усією групою, часто в присутності пацієнтів, виконує 
якісь практичні завдання на фантомі, закріплюючи знання, 
вміння і навички, краще усвідомлює навчальний матеріал. 
Слухаючи відповідь товариша, студенти звіряють із нею 
свої знання, ставлять запитання чи доповнюють її, що 
сприяє поглибленню і систематизації їхніх знань. Окрім 
того, відбувається зворотний зв’язок у навчанні, коли 
викла дач після опитування студентів демонструє прийом 
тематичного хворого;

2) діагностичну: виявлення знань, умінь і навичок сту-
дентів, а також наявних прогалин і недоліків, з’ясування їх 
причини і знайдення шляхів усунення. Зокрема, показати 
вирішення проблеми на схожому клінічному прикладі;

3) стимулюючу: схвалення успіхів, особливо в при-
сутності хворого, сприяє розвитку у молодої людини мо-
тивів до навчання, до систематичної праці, досягнення 
кращих результатів, а також підвищує самооцінку;

4) розвивальну: розвивається логічне, а особливо, 
клінічне мислення студентів, зокрема вміння аналізувати 
і синтезувати, порівнювати й узагальнювати, абстрагувати 
й конкретизувати, класифікувати й систематизувати, а та-
кож мовлення, увага, уява, пам’ять, тощо;

5) управлінську: у процесі контролю визначається 
стан успішності студентів, що дає змогу запобігти не-
успішності або вчасно подолати її. Викладач корегує і 
власну діяльність: змінює методику викладання, вдоско-
налює навчальну діяльність студентів;

6) виховну: очікування перевірки спонукає студента 
регулярно готуватися до занять; перевірка і оцінюван-
ня знань допомагають студентові самому оцінювати свої 
знання і здібності, що сприяє формуванню позитивного 
ставлення до навчання; виховання моральних якостей, 
адекватної самооцінки, дисциплінованості, самостійності, 
почуття відповідальності;

7) оцінювальну: передбачає зіставлення виявленого 
рівня знань за темою заняття, а також умінь і навичок з ви-
могами навчальної програми з ортопедичної стоматології.

Рейтингова система оцінювання знань вимагає за-
стосування різноманітного та всебічного контролю за 
навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Він, в свою 
чергу, є ефективним при дотриманні індивідуального під-
ходу до кожного студента, що передбачає визначення не 
лише рівня знань, умінь і практичних навичок, а й вияв-
лення невдач і характеру труднощів у самостійному пізна-
вальному процесі. Під час опитування слабших студентів 
викладач використовує додаткові навідні запитання чи 
приклад з власної лікарської практики. Не менш важли-
вим фактором є систематичність контролю, що спонукає 
студентів до постійної підготовки до занять. Викладач 
приділяє особливу увагу слабшим студентам, заохочує їх 
до пізнавальної діяльності на всіх етапах заняття. Отрима-
на студентом оцінка є сукупною і враховує зміст відповіді 
на запитання, доповнень до відповідей інших студентів, 
показані практичні навички на клінічному прийому те-
матичного хворого. Підсумкова оцінка, що є фактичним 
результатом контролю навчальної діяльності студента, ви-
кладачем мотивується і обґрунтовується, що запобігає не-
вдоволенню осіб, схильних до переоцінки своїх знань. 

Варто також зазначити і про єдність вимог усіх викла-
дачів кафедри до оцінювання знань студентів, що перед-
бачає врахування ними державних стандартів ОКХ і ОПП 
з підготовки лікарів-стоматологів, відповідність чинним 
навчальним планам і програмам з ортопедичної стомато-
логії. Це сприяє, з одного боку, уникненню надмірної ви-
могливості чи поблажливості в оцінюванні знань студен-
тів, а з іншого, – посиленню особистої відповідальності 
студентів за якість своєї навчальної праці.

Отже, студенти в процесі навчання на кафедрі ортопе-
дичної стоматології з імплантологією розвивають уміння 
самостійно оцінювати власні досягнення, здібності, жит-
тєві перспективи, боротися з недоліками та проблемами. 
Що в подальшому допомагає їм краще пізнати себе, пові-
рити у власні можливості, реалізувати свої знання, уміння 
і навички, додає впевненості у собі. 
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ВпроВадження кредитно-модульної системи як одна З Форм  

Внутрішнього контролю для оцінки ріВня осВіти у Вищих наВчальних Закладах

М. А. Довбиш, Г. В. Бачурін, А. О. Попович, І. М. Довбиш, А. О. Губарь
Запорізький державний медичний університет, МКЛЕ та ШМД

Вступ. Одним із важливих практичних завдань Болон-
ського процесу які будуть визначатися в найближчі роки 
на до дипломному етапі є підвищення якості навчального 
процесу при підготовці фахівців з урології. Формування 
особистості майбутнього лікаря-уролога на базі науково 
обґрунтованої організації навчального процесу та з вра-
хуванням вимог кредитно-модульної системи є суттєвим 
методом виконання комплексної підготовки студентів та 
інтернів на базах стажування протягом всього терміну на-
вчання [2, 3].

основна частина. На сьогодні навчальна програма з 
урології складається із одного модуля, який має три кре-
дити (90 годин) і включає чотири змістових модуля. На 
першому етапі на підставі кінцевої мети для кожного зміс-
тового модуля формулюється загальна мета для кожного 
практичного заняття з відповідною темою. Важливим є те, 
що визначення вихідного рівня знань з урології по темам 
та професійних умінь (дій) студентів по загальноклініч-
ним дослідженням урологічного хворого, які сприяють та 
дають можливість досягти кінцевої мети. Для цього велике 
значення має попередня підготовка студентів на кафедрах 
теоретичного та клінічного характеру. З точки зору підго-
товки студентів на кафедрі урології важливим є достатній 
рівень підготовки студентів на кафедрах анатомії людини, 
кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії, за-
гальної хірургії, гістології та ін.

Низький рівень або, що гірше, відсутність базових 
знань, отриманих на попередніх теоретичних і клінічних 
кафедрах, ставить під сумнів досягнення визначеної мети 
на практичному занятті [4, 5]. Одночасно з визначенням 
мети, як першого етапу заняття, визначається другий етап 
навчання. Другий етап заключається у визначенні вихід-
ного рівня знань та умінь студентів 4-го курсу та інтернів-
урологів першого року навчання. Він уявляє собою ціль-
ний по суті і характеру процес виконання всього навчаль-
ного процесу, який гарантує досягнення поставленої мети 
[1, 6]. Викладач заздалегідь розробляє мету практичного 
заняття, вирішує питання рівня базисної підготовки отри-
маних знань на попередніх кафедрах з якими приходить 
студент та лікар-інтерн, визначає чи є можливість реалізу-
вати мету при даному рівні базових знань, і що необхідно 
для цього.

Враховуючи важливість правильного визначення мети 
практичного заняття викладачу слід пам’ятати, що вона 
повинна відповідати деяким наступним вимогам. По пер-
ше, вона повинна відповідати потребі навального процесу 
і особливо відповідати майбутній професійній діяльності 
фахівця. По–друге, мета повинна бути цілком реалістич-
ною та практично досягаємою.

Для визначення базисного рівня знань викладачу до-
цільно користуватись заздалегідь підготовленим набором 
тестів, які повинні відповідати тому рівню знань, що вважа-
ється необхідними. Необхідно знати, що в обов’язковому 
порядку тести повинні відображати конкретний вид про-
фесійної діяльності, який неможливо виконати без певного 
рівня знань та професійних умінь отриманих на поперед-
ніх теоретичних та клінічних кафедрах.

Складання тестів з урології повинно базуватись на 
навчальній робочій програмі з дисципліни, яка вивчаєть-
ся. Розробці тестів повинно передувати складання пакету 
контрольних питань, котрі обов’язково необхідно знати 
при вивчені даної теми та виконання наступних професій-
них вимог. Доцільно складати контрольні питання окре-
мо для кожного модуля, а також для дисципліни в цілому. 
Відповідно з визначеними питаннями до кожного з них 
складаються відповідні тести для підсумкового модуля та 
для кожного заняття в якості поточного контролю. Більш 
перспективною формою складання тестів, якщо форму-
люються по декілька різноманітних тестів для кожного 
питання.

Висновки. 1. Методично правильно поставлена мета 
практичного заняття, при достатньому рівні базисних 
знань, наявність розроблених контрольних питань до кож-
ної теми заняття та тестів для поточного та підсумкового 
контролю дає можливість вирішувати завдання по підви-
щенню якості навчання студентів-медиків.
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вчальний посібник за редакцією Кременя В.Г. – 383 стр.  – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014.

4. Пидаев А.В., Передерий В.Г. Болонский процесс в 
Европе// Киев, 2009-192 с.

5. Досвід впровадження основних засад Болонсько-
го процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) 
освіти // матеріали науково-методичної конференції 14-
15 квітня 2015 р., м. Тернопіль. – Тернопіль, “Укрмедкни-
га”, 2005. – 500 с.

6. Тимчасова інструкція про систему оцінювання на-
вчальної діяльності студентів при кредитно-модульній 
системі організації навчального процесу // Київ, 2005.
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підВищення якості Знань студентіВ та їх оцінка при ВиВченні  
інФекційних хВороБ

Г. М. Дубинська, Н. П. Лимаренко, О. М. Ізюмська, Т. І. Коваль, В. А. Боднар, В. А. Полторапавлов,  
Т. М. Котелевська, Н. О. Прийменко, Л. М. Сизова, С. С. Руденко, О. Г. Марченко

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Європейська спільнота зосереджує свою увагу 
та прикладає зусилля для зміни моделі управління вищою 
освітою. Новий Закон України «Про вищу освіту» перед-
бачає зміну концепції організації навчання до підходу, 
орієнтованого на студента, на результати навчання. У су-
часній Україні система освіти безперервно розвивається, 
для неї характерне постійне відновлення й саморозвиток. 
Болонський процес є не просто стратегією вибору, а і ши-
рокою можливістю, яка дозволить теперішньому і майбут-
ньому поколінням студентів отримати вищу освіту на рів-
ні європейських та світових стандартів, мати можливість 
гідно проявити себе у практичній ланці охорони здоров’я 
та в наукових творчих дослідженнях. Реформування вищої 
освіти на засадах Болонської декларації, враховує пріори-
тети збереження культурної різноманітності національних 
систем освіти, а з іншого боку реалізує потребу в певній 
гармонізації, уніфікації, стандартизації вимог, змісту, якос-
ті освіти та збагачування досвідом євроінтеграції.

основна частина. Ринок праці у XXI столітті високо 
цінує фахівця, який має найновіші знання, вміє мислити, 
приймати рішення, адекватно розв’язувати сучасні профе-
сійні проблеми. Саме на ці критерії зорієнтовані сучасні 
технології навчання і контролю якості спеціальної медич-
ної освіти. Нагальним стає завдання навчити студентів 
самостійно вчитися, мислити, діяти, приймати рішення 
в різних професійних ситуаціях. Для досягнення цих ці-
лей у студентів має бути мотивація до навчання. При ви-
вченні інфекційних захворювань мотивація опанування 
дисципліни висока, враховуючи актуальність вивчення 
проблеми ВІЛ-СНІДу, геморагічних гарячок, гострих та 
хронічних вірусних гепатитів, малярії, захворюваність на 
які аж ніяк не зменшується в різних куточках планети. В 
рамках системи охорони здоров’я особливої актуальності 
набуває підготовка сімейних лікарів, спрямована на шир-
ше охоплення медичною допомогою дорослого і дитячого 
населення. Зазначені аспекти мотивують студента до від-
відування лекцій, підготовки до практичних занять, само-
вдосконалення, стимулють до навчання на результат, а не 
на оцінку. За позитивного ставлення до навчання у студен-
та підвищуються мотивації від нестійких до глибоко усві-
домлених, найвищий їх рівень характеризується стійкіс-
тю мотивів, умінням студента ставити перспективні цілі, 
передбачати наслідки своєї навчальної діяльності, долати 
перешкоди на шляху досягнення мети.

Пріоритетним завданням є підвищення кваліфікації та 
фахових умінь лікарів. Від рівня професійної компетенції 
лікарів безпосередньо залежить якість надання медичної 
допомоги населенню. Ці актуальні питання визначені На-
казом МОЗ України «Про заходи щодо реалізації положень 
Болонської декларації в системі вищої медичної та фарма-
цевтичної освіти», де підкреслені пріоритети, які забезпечу-
ють підвищення рівня професійної компетентності лікаря. 
З огляду на це на практичних заняттях ми керуємося тради-
ційними принципами вітчизняної школи, так як успішність 
навчання на клінічних кафедрах безпосередньо пов’язана 

з роботою з пацієнтом. Студенти VI курсу медичного фа-
культету з першого дня циклу починають працювати з тема-
тичними хворими, які знаходяться на лікуванні в обласній 
інфекційній лікарні і під керівництвом викладача, палатних 
лікарів приймають активну участь у клінічній роботі, що 
сприяє розширенню клінічного мислення студентів та знач-
но покращує засвоєння матеріалу. Практичні заняття з сту-
дентами V курсу медичного факультету також проводяться 
на базі відділень Полтавської обласної клінічної інфекцій-
ної лікарні. Підбір тематичних хворих, як правило, відпові-
дає тематичному плану занять. Клінічна доповідь куратора 
хворого при розгляді відповідної теми сприяє професійному 
самоутвердженню студента, спонукає його до поглибленого 
вивчення нозологічної форми, покращує якість опанування 
практичними навич ками.

На кафедрі інфекційних захворювань оцінювання знань 
та вмінь студентів наближається відповідно до міжнарод-
них стандартів Європейської кредитно-трансферної систе-
ми організації навчального процесу, що сприяє підвищен-
ню якості вищої освіти та інтеграції національної системи 
вищої освіти в Європейське та світове освітнє товариство. 
Завершальним етапом навчальної діяльності – є оцінюван-
ня та визначення успішності студента, проведення підсум-
кового модульного контролю (ПМК). На кафедрі перевага 
надається стандартизованим методам – структурованій 
письмовій роботі, написанні історії хвороби, тестуванню. 
ПМК проводиться після завершення вивчення навчальної 
дисципліни з інфектології, освоєнні відповідних змістових 
модулів. Письмова робота складається з ситуаційних за-
вдань, в тому числі по невідкладним станам, працюючи з 
якими студент обґрунтовує та виставляє попередній діаг-
ноз, складає план обстеження для уточнення діагнозу, за-
повнює лист лікарських призначень та отримує певну кіль-
кість балів від мінімальної суми – 50 балів. Друга частина 
модульного контролю складається з написання традиційної 
історії хвороби, в якій студент, працюючи певний час з те-
матичним хворим, формулює попередній діагноз, призна-
чає лабораторне та інструментальне обстеження, аналізує 
отримані дані, проводить диференційний діагноз та об-
ґрунтовує клінічний діагноз. Третя частина ПМК – тесто-
вий контроль. Завданням тестового контролю є контроль 
знань та вмінь студентів і підготовка до складання ліцензій-
ного інтегрованого іспиту «Крок – 2». Тестовий контроль 
включає 50 тестових завдань, кожне з яких є конкретною 
клінічною ситуацією, запитання та 5 варіантів відповідей, з 
яких необхідно вибрати одну правильну. Аналіз студентом 
тестових завдань визначає знання з етіології, патогенезу, 
клінічних проявів, диференційної діагностики, лікування, 
профілактики та прогнозу захворювань відповідно до про-
грами з «Інфекційних хвороб» V курсу. 

Висновки: ПМК підвищує об’єктивність оцінюван-
ня знань, вмінь, практичних навичок студентів та є ефек-
тивним засобом підвищення мотивації здобування знань, 
творчої активності та дозволяє студентам отримувати сис-
тематизовану інформацію.
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до методики проВедення атестації ВипускникіВ ФармацеВтичного Факультету  
З клінічної Фармації

А. М. Ерстенюк, І. Г. Купновицька, Д. В. Семенів, Р. І. Белегай, Н. В. Губіна, С. М. Калугіна, В. І. Клименко, 
А. Л. Сапатий, І. П. Фітковська, І. О. Федяк, М. П. Вівчаренко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Клінічна фармація покликана служити теоре-
тичною і практичною базою для провізора при здійсненні 
консультативної роботи серед лікарів і населення з питань 
раціональної фармакотерапії та під час фармацевтичної 
опіки і відповідального самолікування, яке проводить спе-
ціаліст безрецептурними засобами.

У межах Незалежної Аптечної Практики (GPP) така 
діяльність сучасного спеціаліста, орієнтована на клінічні 
протоколи провізора, затверджені  Наказом  МОЗ України, 
буде сприяти своєчасному доведенню до хворого високо-
ефективних лікарських засобів доброї якості, зменшенню 
поліпрагмазії і побічної дії ліків. 

Основна частина Атестація випускників у ВНЗ ІV рів-
ня акредитації повинна встановити теоретичну підготовку 
і їх готовність до практичної діяльності. У зв’язку з цим 
в ІФНМУ була запроваджена нова методика проведення 
атестації у два етапи: практичний – робота біля ліжка хво-
рого і в навчально-практичному центрі «Медицина» – та 
теоретичний. Упродовж навчання на кафедрі клінічної 
фармакології і фармакотерапії ІФНМУ студенти були 
орієнтовані на тісне співробітництво лікаря, провізора і 
хворого, спілкувалися з тематичними пацієнтами в кліні-
ці, аптеці, вирішували ситуаційні задачі, що моделювали 
різні аспекти діяльності майбутнього провізора в аптеці. 
Протягом двохрічного навчання вони навчилися виявляти 
основні симптоми і синдроми, робити ін’єкції, вимірювати 
артеріальний тиск, проводити серцево-легеневу реаніма-
цію тощо. Тому така методика атестації для випускників 
фармацевтичного факультету  не була несподіванкою.

Атестація випускників з дисципліни «Клінічна фар-
мація» відбувалася протягом 2-х днів. Перший етап був 
присвячений роботі з хворим, де майбутній провізор де-
монстрував уміння спілкуватися з пацієнтом, виявляв 
симптоми та провідні синдроми захворювання, виставляв 

найбільш вірогідний діагноз, складав план орієнтованого 
обстеження і обґрунтовував принципи лікування, прогноз 
захворювання і заходи профілактики виникнення усклад-
нень. Крім того, на хворих перевірялись практичні нави-
ки – вимірювання артеріального тиску, характеристика 
пульсу, оцінка набрякового синдрому.

Під час атестації в навчально-практичному центрі 
«Медицина» випускник на муляжах представляв атестацій-
ній комісії вміння зробити підшкірну і дом’язову ін’єкцію, 
ввести ліки внутрішньоназально, за кон’юнктиву, в слухо-
вий прохід, зупинити кровотечу шляхом накладання джгу-
та, зробити серцево-легеневу реанімацію та скласти одну 
з 7 аптечок ( для подорожі, автомобільну, військову, для 
службових приміщень, для офісу тощо). 

На наступний день атестаційна комісія оцінювала 
4 типових задачі діяльності випускника: проведення това-
рознавчої експертизи одного з лікарських засобів; корек-
цію листка призначень за відомим діагнозом та рекомен-
дації лікарю щодо можливої взаємодії і заміни препаратів; 
вміння визначити загрозливі стани і надати консульта-
тивну медичну допомогу з питань фармацевтичної опіки; 
вміння надати першу долікарську допомогу при різних 
невідкладних станах, отруєннях медикаментами, росли-
нами, укусах комахами і зміями тощо.

Висновки. Підведення підсумків атестації в 5-и баль-
ній системі згідно двох протоколів дозволяє оцінити рівень 
теоретичних знань і практичних умінь випускників, їх го-
товність до роботи за фахом. Всі складові атестації від-
повідають професійним і соціально-професійним завдан-
ням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характерис-
тикою. Запропонована методика атестації випускни ків 
фармацевтичного факультету продемонструвала добрі 
знання та вміння студентів і можливість проводити її в по-
дальшому.
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попередні реЗультати проВедення комплексного практично-оріЄнтоВаного 
іспиту ВипускникіВ ФармацеВтичного Факультету В один етап

Г. М. Ерстенюк, М. І. Мойсеєнко, Д. В. Семенів, І. Г. Купновицька, І. О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Наказом ректора ІФНМУ №29-д від 18.01.2016 
було затверджено нову редакцію Положення про організа-
цію та порядок проведення атестації випускників (АВ) на 
фармацевтичному факультеті, в якій регламентовано зміну 
форми проведення АВ із 2-х етапів до 1-го комплексно-
го ПОДІ із 5-ти дисциплін: «Управління та економіка у 
фармації», «Клінічна фармація», «Фармацевтична хімія», 
«Фармакогнозія», «Технологія лікарських засобів», які 
студенти складаютьупродовж одного дня. 

основна частина. Зміна методики проведення АВ 
мала як позитивні, так і деякі негативні моменти. Пози-
тивні: створення умов до реалізації міждисциплінарної 
інтеграції, максимально наближеної до реальної практич-
ної діяльності провізора з прийому рецепта, виготовлен-
ня за ним ліків, їх аналізу, фармацевтичної опіки; опти-
мізацію часу, навантаження на аудиторії, інших витрат 

на проведення АВ; продовження позитивної практики 
ІФНМУ у здачі АВ за усіма дисциплінами в один день (за 
аналогією до стоматологічного факультету); попадання у 
русло тенденції щодо зменшення аудиторних годин при 
збільшенні годин самостійної позааудиторної роботи; ар-
гумент на користь підвищення мотивації студента вчити-
ся упродовж усього періоду навчання; проведення пари-
тетно усіх іспитів у лабораторіях навчально-практичного 
центру «Фармація».Серед недоліків схеми – необхідність 
зміни ментальності студента не відкладати навчання на 
останній тиждень; складність у підготовці до виконання 
практичних навичок і знань з 5-ти дисциплін для слабких 
студентів.

Висновок. Результати складання комплексного одно-
етапного ПОДІ на фармацевтичному факультеті вказують 
на доцільність подальшої оптимізації його методики.

УДК 368.64.2
ВЗаЄмодія «Викладач – студент» (дані соціологічного опитуВання)

В. А. Жадько, П. О. Бідзіля
Запорізький державний медичний університет

INTERACTION OF TEACHER AND STUDENT (DATA OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)

V. A. Zhadko, P. O. Bidzilya
Zaporizhzhya State Medical University

У статті наводяться дані соціологічного опитування студентів випускного курсу щодо виховного впливу на їх свідомість 
навчально-освітнього процесу, здійснюваного професорсько-викладацьким складом. Питання анкети зводились до виявлення 
властивого йому основного змісту, міри впливу на свідомість змісту навчальних дисциплін, кваліфікації викладачів, їх про-
фесійних та морально-етичних якостей, адміністративних органів та студентського самоврядування, знання ними своїх прав, 
визначених відповідними Законами України «Про студентське самоврядування» та «Про вищу освіту».

The article adduces the data of sociological questioning of students of the graduating course about the educational influence on their 
consciousness of the teaching process. The questions were intended to reveal the content, measure of influence of subjects, teacher’s 
competence, their professional and moral qualities, administrative units and student self-governance, knowledge of their rights that are 
determined by the corresponding laws of Ukraine.

Вступ. Серед проблем, які ставить перед українським 
суспільством, як і людством загалом, сучасність, є проб-
лема суттєвого підвищення якості і загальноосвітньої, 
і вищої освіти. Цього вимагає в першу чергу динамізм 
суспільних процесів, освоїти широту проблематики яких 
здатна адекватна їм динамічна, творчо-пошукова свідо-
мість фахівців. Закон України «Про вищу освіту» дає такі 
можливості, якими, безумовно, варто скористатись. Вклю-
чившись у систему світового та європейського розподілу 
праці, вітчизняному соціуму слід дбати також і про між-
народний престиж своїх випускників.

Новаторські шляхи підготовки високоякісних спеці-
алістів знаходимо в Ст.26 даного Закону, де йдеться про 

«провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 
забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного 
ступеня за обраними ними спеціальностями». 

Виходячи з наведених позицій, нами було проведе-
но соціологічне опитування студентів 6-го курсу. Деякі 
з отриманих результатів нами будуть висвітлені у даній 
статті. 

основна частина. Перше питання анкети «Як Ви ро-
зумієте виховний вплив на Вашу свідомість навчальних 
предметів (НП)?» включало наступні варіанти: а) зміст 
НП викликає в нас певний пізнавальний інтерес; б) це за-
лежить від того, що таке «виховний вплив»; в) після засво-
єння НП інтерес до нього починає визначати мотивацію 
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нашої поведінки; г) навчальний процес відволікає від не-
розумних дій; д) інтерес до НП викликає бажання більш 
поглибленого його вивчення; е) зацікавленість у НП ви-
кликає повагу до викладача, бажання спілкуватись із ним 
на додаткових консультативних заняттях.

Загалом результати наступні: «б» – 49, або 26,7 %; 
«е» – 38, або 20,7 %; «д» – 34, або 18,6 %; «а» – 30, або 
16,4 %; «в» – 22, або 12 %; «г» – 10, або 5,5 %.

Якщо взяти дані по тому, які саме позиції зайняли дру-
гі місця, то тут також є підстави для роздумів. Наведемо їх 
по потокам: «в» – 56, або %; «д» – 52, або %; «а» – 42, або 
%; «е» – 35, або %; «б» – 22, або %; «г» – 18, або %.

Висновок може таким. Слід чітко визначитись з тим, 
який саме зміст вкладати у поняття «виховний зміст». За-
кон «Про вищу школу» чітко це визначає. У п.6 Статті 26 
йдеться про «створення необхідних умов для реалізації 
учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талан-
тів». А ними є як представники професорського, а також 
допоміжного, складу, так і студенти. Щоб розвинути їх, 
потрібно реалізувати суб’єкт-суб’єктний метод навчання, 
в основі якого формування спільного пізнавального інте-
ресу у зазначених учасників. Навряд чи лекція відповідає 
цій меті, адже це чітко виражена форма впливу викладача 
як суб’єкта на студента як об’єкта.

Друге питання, як ми й передбачали при розробці ан-
кети, очікуючи саме таку ієрархію відповідей, якраз і мало 
визначити зміст виховного процесу. Варіанти наступні: 
а) знання норм поведінки людини в колективі, суспільстві; 
б) знання свого покликання; в) уміння подолати негативні 
прояви характеру; г) набуття навичок прогнозованої пове-
дінки; д) розвиток здібностей різними способами впливу 
на людину.

Загалом, виходячи з кількості відповідей (201), резуль-
тати наступні: «а» – 114, або 58,7 %; «в» – 29, або 15,0 %; 
«д» – 23, або 11,8 %; «г» – 16, або 8,2 %; «б» – 12, або 
6,2 %. 

Міркування над наведеними показниками наступні. 
перше. Знання норм поведінки людини в колективі, 

суспільстві, безумовно, важливе. Але це наштовхує на 
думку, що виховний процес розуміється студентами одно-
боко, адже вся історія пізнання, починаючи від Сократа, 
вирішує проблему: «Чому знання норм поведінки не під-
кріплюються адекватною їх змісту практичною поведін-
кою?». 

друге. Очевидно, що таке розуміння не тільки пере-
йшло на студентів від школи, але й закріплювалось в уні-
верситеті радянським способом мислення професорсько-
викладацького складу впродовж всього періоду навчання, 
адже респонденти – студенти випускного курсу.

третє. Насправді педагогічно-освітній теорії з давніх 
давен відомо, що виховний процес має органічно поєдну-
вати «знання, уміння й навички». Тому хотілось би бачи-
ти рівномірний розподіл між пунктами, в яких вони якраз 
і містяться. Важливо, насамперед, знати своє покликання, 
свої здібності, і саме їх розвивати, формувати навички до-
лати прояви афективної інстинктивної поведінки, уміти 
розпорядитись ними. Принцип сучасного інформаційно-
технологічного суспільства не тільки й навіть не стільки в 
тому, що «від кожного за його здібностями і кожному за його 
потребами», а в тому, щоб створювались такі відносини, 
коли б «кожен мав можливість отримати простір для роз-
витку своїх здібностей», адже саме в них головна потреба. 
Закон «Про вищу освіту» якраз і націлює колективи ВНЗ на 

такий розвиваючий їх – пізнавально-дослідницькі здібнос-
ті – спосіб організації навчально-освітнього процесу.

Висновок. Оскільки, попри домінування суто тео-
ретичного розуміння суті виховного процесу, все ж таки 
наступні місця належать тому, чому й мають належати, 
потрібно звернути увагу на необхідність вже з першого 
курсу визначати індивідуальні здібності студентів і відпо-
відно до них організовувати навчально-освітній процес. 
Такі пропозицій нами подавались і раніше.

Якщо взяти другі місця, можемо виявити, чи насправ-
ді так песимістично виглядають висновки, зроблені на 
основі аналізу обраних перших місць.

Тут ситуація наступна: «в» – 77, або 45,3 %; «д» – 26, 
або 15,3 %; «г» – 24, або 14,1 %; «б» – 24, або 14,1 %; «а» – 
19, або 11,2 %.

Як безумовний позитивний момент слід відзначити, 
що домінування на першому місці (серед других) пункту 
«в» свідчить про суттєвий вплив отриманих знань на по-
долання негативних рис характеру, адже практичні лікарі 
зобов’язані демонструвати населенню здоровий спосіб 
життя. У цьому плані цікаво було б дослідити його зна-
чення для студентів перших курсів.

Загальний висновок: у свідомості студентів домінує 
уявлення про вищу освіту як засіб подолання негативних 
рис характеру. Бажано, щоб була кореляція показників із 
засобом, який дозволяє їх долати. А це розвиток здібнос-
тей, коли життя людини протікає як гармонія природного 
поклику здібностей, здатних перейти в приємне життя як 
водночас моральне, розумне і справедливе. 

Трете питання анкети мало на меті перевірити також 
прадавню педагогічну аксіому відносно того, що «вихова-
тель сам має бути вихованим».

Питання сформульоване таким чином: а) належним 
способом поведінки; б) чемністю і ввічливістю у спілку-
ванні зі студентами; в) достатньо високою загальноосвіт-
ньою ерудицією; г) готовністю до безкорисливої допомоги; 
д) всебічним освітньо-виховним потенціалом навчального 
предмету; е) очевидною непідкупною відданістю своїм 
предметам; є) єдністю внутрішнього душевного змісту зі 
своїм зовнішнім іміджем.

Сумарно ситуація виглядає наступним чином: «б» – 
72, або 36,9 %; «а» – 40, або 20,5 %; «в» – 33, або 16,9 %; 
«д» – 26, або 13,3 %; «г» – 21, або 10,7 %; «є» – 20, або 
10,2 %; «е» – 9, або 4,5 %.

Вражає той факт, що, як виявилось, суттєве значення 
для виховного впливу на студентів має ставлення виклада-
чів до них як гідних поваги, як рівних у громадянському 
сенсі. 

Результати наштовхують на очевидний висновок. А 
саме: все ж таки діє аксіома, що має свою тверду опору 
в глибинах народної свідомості – «зустрічають за одя-
гом, а проводжають за розумом». Звичайно, що народна 
свідомість досить консервативна, їй складно протистоя-
ти, тому й непотрібно. Адже базисом суспільства, надто 
традиційного, а наше суспільство є саме таким, є закон, 
згідно якого громадська думка править світом. Ось чому її 
потрібно вивчати. На наше переконання, варто регулярно 
вико ристовувати максиму засновника соціології О. Конта: 
«Знати, щоб передбачити, передбачити, щоб уникнути». 
Що знати? – потреби й інтереси людини. Що передбачи-
ти? – Можливі помилки в усіх ланках управлінської діяль-
ності. Чого уникнути? – Соціальних збурень. В нашому 
випадку – невдоволення студентами якості навчання.
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Наступне питання поглиблювало попереднє, вияв-
ляючи ті якості, яких, на думку студентів, не вистачає 
викла дачам для того, аби їх авторитет не викликав сумні-
вів. Зазначені в попередньому питанні якості з точки зору 
їх недостатності розподілились таким чином (в порядку 
важливості мати ці риси): – чемності і ввічливості у спіл-
куванні зі студентами; – готовності до безкорисливої до-
помоги; – належного способу поведінки.

Загальний висновок. Результати дослідження під-
тверджують необхідність «вихователям» бути вихованими 

та високо професійно освіченими. Очевидно, що студентів 
принижує погордливість, пихатість, чванливість, зверх-
ність з боку достатньо помітної частини тих, хто має де-
монструвати приклад. Ясна річ, що студенти також далеко 
не ангели, але у взаємодії діалектичних протилежностей 
«викладач – студент» провідну позицію має займати пер-
ший. Крім того, варто проводити постійний соціологічний 
моніторинг якості такої взаємодії.

контроль Знань, умінь, наВичок і практичного Використання  
осноВ Біостатистики студентами і спеціалістами охорони ЗдороВ’я  

як ВажлиВа складоВа Вдосконалення наВчально-методичного ЗаБеЗпечення

Г. В. Іншакова
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ

Якісна професійна підготовка фахівців європей-
ського рівня у вищих навчальних закладах вимагає пе-
регляду методичних принципів викладання навчальних 
дисциплін, впровадження новітніх технологій навчання 
[1]. Введення науково-обгрунтованої системи компетен-
цій у навчальний процес передбачає підвищення якос-
ті підготовки та професіоналізму майбутніх фахівців 
за рахунок розробки та впровадження нових методик, 
які позитивно змінюють якість навчання, ефективність 
навчально-виховного процесу, а також методи, форми, 
засоби формування у майбутніх фахівців здатності до 
інноваційної діяльності в професії [2, 3]. Для управлін-
ня процесом навчання, розкриття причин недостатнього 
засвоєння знань і застосування раціональних підходів 
для ліквідації виявлених в результаті перевірки знань 
і недоліків застосовується контроль пізнавальної ді-
яльності [4,5]. Навчання не може бути повноцінним без 
регулярної та об’єктивної інформації про те, як засво-
юється матеріал та як застосовуються отримані знання 
на практиці.

З метою визначення рівня знань студентів ВМНЗ 
України з основ біостатистики, а також рівня знань, умінь, 
навичок і практичного використання основ біостатистики 
фахівцями охорони здоров’я, нами було розроблено відпо-
відний інструментарій, що складається з двох анонімних 
анкет «Анкета з визначення рівня знань студентів вищих 
медичних навчальних закладів України основ біостатис-
тики» і «Анкета з визначення рівня знань, умінь, навичок 
і практичного використання основ біостатистики фахівця-
ми охорони здоров’я», що дозволять отримати об’єктивну 
інформацію про вивчення біостатистики. Інструментарій 
містить кілька блоків питань, як загальних для різних ка-
тегорій респондентів, так і спеціальних для студентів і 
фахівців охорони здоров’я. Загальні питання стосуються 
демографічних характеристик респондентів, їх ставлення 
до лікарської професії, думки про вивчення біостатисти-
ки, труднощів в її засвоєнні, необхідності застосування 
математичних методів в лікарській і науковій роботі, до-
цільності подальшого вивчення біостатистики для форму-
вання свого професійного рівня.

Анкета для студентів містить питання про поєднання 
навчання з роботою, про втому до кінця занять з біостатис-
тики. Для вивчення думки респондентів про можливість 
застосування математичних методів для удосконалення 
питань діагностики, лікування та профілактики, задово-
леності навчальним процесом, можливості застосування 
досліджуваного методу для оцінки здоров’я пацієнтів в 
практичній діяльності і засвоєнні кожної теми, що вивча-
ються на практичних заняттях з біостатистики, було по-
ставлено ряд питань по кожній з них. Тематику передба-
чено типовою програмою навчальної дисципліни «Біоста-
тистика» підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» для студентів вищих навчальних закла-
дів МОЗ України від 30.10.2014 р.

Вагомий блок питань в анкеті для студентів стосу-
ється їх думки про найбільш прийнятну форму навчання, 
ефективний спосіб вивчення медико-статистичних мето-
дів. Дуже ретельно вивчаються причини незадоволенос-
ті навчальним процесом і рекомендації для підвищення 
якості викладання біостатистики. Саме для відповіді на 
це питання в анкеті надано численні варіанти відповідей і 
можливість внесення опитаними своїх пропозицій. Також 
респондентам поставили запитання про те, чи витрачають 
вони достатньо часу і чи докладають належних зусиль для 
підготовки до аудиторних занять з біостатистики і при 
самостійному вивченні тем з даної навчальної дисциплі-
ни. Вивчається думка студентів про необхідний час для 
підготовки до занять з біостатистики, у т.ч. аудиторних і 
при самостійному опрацюванні теми. Інструментарій та-
кож містить питання оцінки викладачами знань студентів, 
оцінки студентами своїх знань і оцінки викладання біо-
статистики на кафедрі організації охорони здоров’я та со-
ціальної медицини. 

Анкета для слухачів післядипломної освіти також має 
спеціальні питання. Вони стосуються, в першу чергу, прак-
тичного застосування знань з біостатистики в діяльності 
лікаря, використання статистичної інформації для форму-
вання думки або прийняття рішення про призначення ліку-
вання. Інструментарій містить питання щодо випадків за-
стосування математичної статистики в професійній діяль-
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ності лікарів, про конкретні методи, необхідні в лікувальній 
практиці, про використання лікарями комп’ютерних про-
грам при обробці статистичної інформації.

Для визначення знань, необхідних для інтерпретації 
результатів опублікованих клінічних досліджень, вмін-
ня пояснювати дані літературних джерел, анкета містить 
питання про регулярність читання наукових статей і про 
розуміння статистичних термінів, що зустрічаються в 
публікаціях. Також буде вивчено думку слухачів після-
дипломної освіти про перспективні потреби в удоскона-
ленні викладання біостатистики в курсі підвищення квалі-
фікації фахівців охорони здоров’я.

Для аналізу отриманих результатів буде застосований 
пакет статистичних методів з розрахунком екстенсивних 
та інтенсивних показників, помилки відносних величин, 
довірчих інтервалів, достовірності порівнюваних статис-
тичних сукупностей з даною ймовірністю безпомилкового 
прогнозу, коефіцієнтів кореляції тощо.

Для оцінки ефективності запропонованої змістовно-
структурної методичної системи навчання основам біоста-
тистики студентів ВМНЗ і слухачів післядипломної освіти 
буде здійснено педагогічний експеримент. Передбачається 
проведення анкетування два рази: до експерименту і піс-
ля. Для цього будуть сформовані експериментальні і конт-
рольні групи, статистично співставлені за статтю, віком і 
умовами навчання.

Таким чином, впровадження в практику педагогічної 
діяльності навчально-методичного забезпечення процесу 
навчання, що відповідає сучасним вимогам, є однією з 
необхідних умов удосконалення безперервної професій-
ної освіти.

Невід’ємним компонентом процесу діагностування 
знань, засобом визначення кількісних і якісних парамет-
рів технології навчання є контроль. Тому вивчення рівня 
знань, умінь, навичок і практичного використання медико-
статистичних методів у професійній діяльності майбутніх 
лікарів, а також фахівців охорони здоров’я є необхідною 
складовою для удосконалення навчального процесу у 

викладанні основ біостатистики, розробки навчально-
методичних матеріалів. З цією метою нами було розроб-
лено відповідний інструментарій з вивчення рівня знань 
студентів ВМНЗ України з основ біостатистики, а також 
рівня знань, умінь, навичок і практичного використання 
основ біостатистики слухачами післядипломної освіти.

Аналіз результатів опитування дозволить виявити 
прогалини в підготовці фахівців з питань застосування ма-
тематичного апарату в умовах безперервної професійної 
освіти, існуючі проблеми та їх причини, обґрунтувати по-
треби в удосконаленні змісту навчальної дисципліни, роз-
робити і вдосконалити відповідне навчально-методичне 
забезпечення викладання біостатистики.
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Форми контролю За  підготоВкою студентіВ до ліценЗійного іспиту  
«крок 2. стоматологія» З терапеВтичної стоматології 

О. П. Кобрин, В. І. Герелюк, Н. І. Кукурудз, Н. М. Павелко, Л. Ю. Плав’юк 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Починаючи з 2005 р. Міністерство охорони 
здоров’я здійснило поетапну реорганізацію навчального 
процесу згідно зі стратегією приєднання до Болонського 
процесу та визначило концептуальні засади розвитку ви-
щої медичної освіти та її інтеграції у європейський освіт-
ній простір [1]. В 2014 року Верховною Радою прийнято 
«Закон України про вищу освіту», згідно якого вводиться 
ступінь магістра медичного спрямування, який присуджу-
ється вищим навчальним закладом у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 
програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів ЄКТС 
(Європейська кредитна трансферно-накопичувальна сис-
тема). Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-
професійної програми за спеціальністю розробляє на-
вчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних 
дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дис-
циплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 
графік навчального процесу, форми поточного та підсум-
кового контролю [2].

основна частина. Поліпшенню якості підготовки 
лікарів-стоматологів, професійні якості яких відповідали 
б вимогам ринку, процесам глобалізації та євроінтеграції, 
має сприяти проведення державної атестації випускни-
ків у формі стандартизованого тестового та практично-
орієнтованого державних іспитів. Складовою частиною 
державної атестації випускників вищих медичних на-
вчальних закладів є тестовий іспит «Крок 2. Стоматоло-
гія», який незалежно визначає показники якості професій-
ної підготовки, а саме фаховості повної вищої освіти та 
рівень професійної компетентності, необхідний для при-
своєння кваліфікації фахівця.

Основні напрями роботи кафедри терапевтичної сто-
матології ІФНМУ з метою поліпшення підготовки ви-
пускників до ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія», 
полягає в наступному:

• початок цієї роботи ще з IІ курсу, коли студенти тіль-
ки починають вивчення дисципліни – доклінічний курс 
(фантомний) терапевтичної стоматології;

• ознайомлення студентів із виданими в університеті 
базами тестових завдань для студентів з підготовки до ін-
тегрованого іспиту «Крок 2», як стандартизованої системи 
оцінювання якості освіти;

• здійснення контролю початкового та кінцевого рів-
ня підготовки студентів при вивченні кожного модуля, а в 
кінці – підсумкового модульного контролю (ПМК) із ви-
користанням відкритого банку тестових завдань;

• формування «груп ризику», до яких включаються 
не тільки студенти, яким рекомендовано додаткову інди-
відуальну роботу за результатами складання ректорських 
контролів, але й студенти, які отримали менше ніж 75 % 

правильних відповідей при складанні підсумкового мо-
дульного контролю;

• приділення особливої уваги здійсненню підсумково-
го модульного контролю студентами V курсу стоматоло-
гічного факультету;

Складовою частиною підготовки до складання ліцен-
зійного іспиту «Крок 2. Стоматологія» є додаткові консуль-
тативні заняття, причому відвідувати ці заняття можуть усі 
бажаючі студенти, в той час як для студентів з «групи ризи-
ку» вони є обов’язковими. Протягом останніх років співро-
бітники кафедри застосовують методику, яка, на нашу думку, 
добре себе зарекомендувала та передбачає чотири етапи.

На першому етапі досвідчений  викладач  розглядає 
тести із останніх доступних банків тестових завдань Цент-
ру тестування при МОЗ України  із терапевтичної стома-
тології. Для підвищення уваги студентів, які віднесені до 
«групи ризику», викладач пропонує відповідати у першу 
чергу саме цим студентам.

Другий етап передбачає самостійне розв’язання 
кожним студентом індивідуального тестового завдання 
на паперових носіях. Мета цього етапу полягає у визна-
ченні ефективності засвоєння студентами попереднього 
матеріалу.

Третій етап – перевірка індивідуальних тестових зав-
дань і виявлення помилок. 

Мета четвертого етапу – детальний аналіз помилок, 
яких студенти припустились під час розв’язання тестових 
завдань. Для цього, викладачі на практичних заняттях про-
водять аналіз помилок із студентами «групи ризику».

Враховуючи, що глибоке та систематичне оволодіння 
знаннями, практичними навичками, професійною май-
стерністю можливе тільки при регулярному відвідуванні 
занять, на кафедрі вживаються дієві заходи для покращен-
ня навчальної дисципліни та успішності, створені необ-
хідні умови для консультацій і відробок.

Висновки. Для підвищення якості додаткових занять, 
що здійснюються перед ліцензійним іспитом, треба стиму-
лювати студентів до відвідування усіх таких занять. Особ-
ливу увагу необхідно приділяти студентам із так званої 
«групи ризику», відсутність яких на тренінгах, безумовно, 
негативно впливає на кінцевий результат.
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Важливим елементом успішності проведення практичного заняття є самопідготовка викладача. Викладач повинен чітко 
уявляти мету і завдання кожної теми практичного заняття, поповнювати власні знання з даного курсу, турбуватися про під-
готовку навчальних матеріалів до заняття та тематичних хворих. Молодий викладач має чітко уявляти структуру проведення 
кожного заняття та методи сучасних дидактичних технологій, які він буде використовувати. 

An important element for the successful conduct of practical classes self-study of teacher. The teacher must be clear about the goals 
and objectives of each topic, practical exercises, using your own knowledge from this course, to worry about the preparation of teaching 
materials to the lesson and thematic patients. A young teacher must clearly present the structure of each session and methods of modern 
teaching technologies, which it will use.

Вступ. В майстерності педагога можна виділити чо-
тири самостійних елементи: майстерність організатора 
колективної та індивідуальної діяльності студентів; май-
стерність переконання, майстерність передачі знань і фор-
мування досвіду діяльності і, нарешті, майстерність воло-
діння педагогічною технікою.

основна частина. Викладач, особливо той, хто має 
ще не великий викладацький досвід, повинен глибоко 
володіти матеріалами навчального курсу і бути детально 
ознайомленим з ними, мати певну дидактичну підготовку. 
Вибір різноманітних передкурсових заходів є також важ-
ливим елементом самопідготовки викладача [1]. 

До цих заходів належать огляд мети всієї програми 
та окремих її завдань, які стоять перед студентами, роз-
кладу занять, найважливіших етапів програми навчання, а 
також будь яких модифікацій, необхідних для здійснення 
конкретних навчальних цілей. Викладач має працювати 
над поповненням власних знань із тем курсу, оновленням 
матеріалів новими даними, нормативними документами, 
рекомендаціями тощо. Підготовка або перегляд навчаль-
них матеріалів, таких як набори слайдів, таблиць, інстру-
ментарію, аби переконатися, що вони цілком відповідають 
сучасним вимогам [2, 3]. Кожний викладач повинен скла-
дати індивідуальні нотатки, якими він зможе користува-
тися у процесі занять. Для записів добре використовувати 
кольорові ручки або фломастери, щоб: 

– виділити ключові моменти;
– доповнити зміст теми важливим питанням;
– внести зауваження щодо проведення окремих етапів 

заняття (розбір клінічних випадків, рольові ігри, демон-
страція навичок тощо).

Такі записи і важливі нотатки можна зробити на сто-
рінках навчального плану. Однак, якщо сторінка цілком 
заповнена текстом, то нотатки можуть перевантажити її та 
ускладнити сприйняття тексту під час заняття. 

Особливу увагу викладач має приділити підготов-
ці демонстраційного матеріалу. В першу чергу, це сто-
сується відеопрезентацій окремих етапів заняття, які 
не можуть бути продемонстровані в клініці, у зв’язку з 
рідкою частотою зустрічаємості, але мають визначальне 
значення для надання невідкладної допомоги (зокрема, 
методи доопераційної та інтраопераційної зупинки мат-
кових кровотеч). Важливим також для молодого виклада-

ча є підготовка до демонстрації практичних навичок біля 
ліжка хворого. Педагог заздалегідь має відібрати хворих, 
підготувати їх для спілкування зі студентами і постійно 
контролювати всі етапи виконання практичних навичок в 
палаті [4, 5]. Для кращого засвоєння і підвищення ефек-
тивності практичного заняття попередньо навички необ-
хідно відпрацювати зі студентами на фантомах. Визна-
чити помилки в техніці виконання навичок, підкреслити 
правильні підходи до їх засвоєння. Велике значення має 
також для молодого викладача підготовка до заключного 
етапу заняття, де він має зосередити увагу на ключових 
питаннях теми, розставити найбільш значущі акценти, 
виділити ті аспекти, які потребують подальшого само-
стійного доопрацювання. 

Молодий викладач має обов’язково одержати відгук 
про проведене заняття: 

– він просить слухачів дати відгуки про його роботу, 
знаходить студентів, які будуть відверті з ним, просить їх 
бути конкретними і чіткими;

– приймаючи відгуки педагог не виправдовує і не за-
суджує свої дії, прислухається до думок аудиторій, вико-
ристовує корисні поради і відкидає непотрібні.

Викладач повинен усвідомлювати, що заняття можуть 
створювати стресову ситуацію, він повинен зняти стрес у 
учасників спілкування: уважно спостерігати за студента-
ми щоб помітити перші ознаки стресу; робити регулярні 
перерви; урізноманітнювати заняття; фокусувати увагу на 
успіхах студентів, а не їх невдачах і помилках; доречно ви-
користовувати гумор.

Висновок. На нашу думку, запорукою успішності 
проведення практичного заняття є ефективна самопідго-
товка викладача, ключовими моментами якої є поновлен-
ня і доповнення власних знань з теми курсу, підготовка 
дидактичних матеріалів та хворих відповідно до теми 
заняття. 
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інтенсиФікація моніторингу наВчального процесу 

Б. В. Кулаченко 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Для досягнення мети, необхідно окрім  бачен-
ня кінцевого результату мати чіткий план для покрокового 
його виконання. І, не менш важливий покроковий конт-
роль за виконанням  проміжних етапів. Кінцевою метою 
навчання в Університеті є одержання якісних знань оскіль-
ки на сучасному етапі розвитку суспільства потрібна 
компетентна творча особистість, здатна з перших кроків 
самостійної роботи брати активну участь у розвитку сус-
пільства. Моніторинг якості навчання і є складовою час-
тиною цілеспрямованої напруженої повсякденної роботи 
деканатів і співробітників кафедр по контролю за станом 
навчання на проміжних етапах. Внутрішній моніторинг 
ходу навчального процесу визначає цілі і завдання систем-
ної оцінки якості освіти. Його інтенсифікація в поточному 
році припускає, окрім безпосереднього спостереження за 
якістю освіти введення порядку й форми проведення захо-
дів для об’єктивного аналізу якості освітнього процесу. 

основна частина. Інтенсифікація моніторингу особ-
ливо стосується проблемних студентів – іноземців, що на-
вчаються українською або російською мовами. Моніторинг 
якості освіти окрім цілеспрямованого безпосереднього спо-
стереження за динамікою стану освітньої діяльності й ре-
зультатами підготовки студентів для адекватного оцінюван-
ня їх навчання, своєчасне ухвалення дій та рішень з корек-
ції освітнього процесу, створення для нього умов на основі 
аналізу зібраної інформації з метою отримання об’єктивної 
інформації. Це дозволяє своєчасний аналіз і прийнят-
тя рішень для корекції навчання, створення сприятливих 
умов для розвитку здібностей у студентів їх навчально-
пізнавальної активності та творчої самостійності.  

На жаль, на першому курсі моніторинг якості навчан-
ня можливо ефективно вести лише на останніх етапах 
першого навчального семестру. По перше,  велика кіль-
кість студентів першокурсників не володіють в достатній 
мірі мовою навчання, по друге у великої загалу студентів-
першокурсників ще не сформовані навички навчання або 

і їх зачатків нема. У подальшому навчанні, особливо на 
старших курсах, і навчання і моніторинг стають більш 
ефективними. Моніторинг стає системою спрямованою 
на вирішення задачі визначення чинників, що прямо впли-
вають на підвищення якості та одержання об’єктивної, 
своєчасної інформації про динаміку процесу навчання 
студентів-іноземців. Одночасно моніторинг якості на-
вчання на факультеті спрямований на вирішення завдання 
щодо надання всім учасникам освітнього процесу освіти й 
громадськості достовірної інформації про результати на-
вчання. Завдяки своєчасно введеній системі моніторингу 
будь-хто від декана до студента або навіть широкого за-
галу може швидко одержати об’єктивну інформацію про 
особисті досягнення студента в ході навчання. Покращити 
результатів моніторингу має удосконалення програмного 
забезпечення і виведення з-під контролю предметів не 
клінічного напрямку або навіть факультативних. Це змен-
шить кількість компонентів системи контролю, а відповід-
но і навантаження на деканат без особливого погіршення 
ефективності та якості навчання. Інтенсифікація моніто-
рингу покращила систему управління навчальним освіт-
нім процесом, зменшила час для прийняття необхідних 
заходів у покращенні навчання студентів, оптимізувала 
управління освітнім процесом і доповнила потік норма-
тивної документації. 
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ВнутрішньокаФедральний контроль За якістю самостійної роБоти студентіВ

В. І. Лупальцов, А. І. Ягнюк, К. М. Сокол, А. В. Трофімова
Харківський національний медичний університет

Вступ. При підготовці студента-медика в умо-
вах застосування європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи великий розділ навчального на-
вантаження викладача займає методологічна організація 
самостійної роботи студентів (СРС) та контроль за якістю 
її виконання. У сучасному розумінні СРС − це самостій-
не освоєння студентом частини навчальної програми, що 
здійснюється за партнерської участі викладача в її плану-
ванні і оцінці досягнення конкретного результату [1, 2].

основна частина. При організації СРС співробітни-
ки кафедри хірургії № 3 ХНМУ враховують індивідуальні 
здіб ності студента, допомагають розкрити його творчий по-
тенціал, кращі якості як майбутнього лікаря-фахівця. СРС 
на всіх етапах має на увазі ділову взаємодію студента і ви-
кладача − викладач виконує управлінську та конт ролюючу 
функції, а студент дотримується вказівок і рекомендацій ви-
кладача при виконанні СРС. За результатами СРС в межах 
часу, зазначеного в навчальних планах, для визначення рів-
ня отриманих студентами знань, умінь і навичок на кафедрі 
здійснюються контрольні заходи, які є необхідним елемен-
том зворотнього зв’язку в процесі навчання.

Контроль СРС проводиться шляхом усного опитуван-
ня та виконання письмових контрольних завдань (в тому 
числі тестових) під час практичних занять, проміжного та 
поточного контролю. За якісне виконання завдань СРС, 
участь в олімпіадах, конференціях, в роботі студентсько-
го наукового гуртка передбачені додаткові бали, які вра-
ховуватимуться при підсумковому контролі з дисциплі-
ни. При контролі засвоєння матеріалу при СРС викладач 
обов’язково оцінює не тільки рівень освоєння студентом 

навчального матеріалу, а його вміння використовувати 
отримані знання при виконанні практичних навичок. Важ-
ливо з’ясувати до їх застосування. Необхідно враховувати 
чіткість викладу і обґрунтованість відповіді, рівень воло-
діння усною мовою і письмовим викладенням матеріалу, 
наявність творчого підходу при СРС, ступінь уявлення 
студента про нові медичні технології, знання показань.

Контроль знань при СРС − це, перш за все, людське 
спілкування, що вимагає від викладача зосередитись на-
самперед на формі проведення контролю. З метою виклю-
чення проблем етичного характеру при проведенні конт-
ролю отриманих знань, викладач повинен уникати уперед-
женості і особистісних конфліктів. 

Висновок. Організація СРС вимагає не тільки мето-
дологічного забезпечення з боку викладачів кафедри, але і 
постійної взаємодії викладача та студента на основі парт-
нерства. Результати виконання СРС слід включати в по-
казники поточної успішності, з метою мотивації навчаль-
ної діяльності студента.
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реЗультати ВпроВадження Форм Внутрішнього контролю якості осВіти  
у Вищих медичних наВчальних Закладах

П. Є. Мазур, О. В. Батюх
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

Вступ. Аналіз останніх досліджень і публікацій дає 
підстави стверджувати, що найголовнішою проблемою, 
яку вирішує освіта на сучасному етапі, є проблема якості 
освіти. Це якість результатів освітнього процесу, якість 
його реалізації, якість умов його протікання. Сьогод-
ні в освіті спостерігається орієнтація на особистісно-
професійний розвиток майбутніх фахівців у відповід-
ності до освітніх стандартів, вимог часу, особистісних та 
виробничих. Для ефективності навчання його потрібно 
постійно відстежувати і корегувати. Саме тому важли-
вою складовою навчальної діяльності є система конт-
ролю і оцінювання, діагностика навчальних досягнень 
студентів.

основна частина. Контроль як дидактичний за-
сіб управління навчанням спрямований на забезпечення 
ефективності формування знань, умінь і навичок, вико-
ристання їх на практиці, стимулювання навчальної діяль-
ності студентів, формування у них прагнення до самоос-

віти. Контроль виконує такі функції: навчальну, стимулю-
ючу, виховну, розвивальну, коригувальну, прогностичну, 
контрольну, діагностичну та методичну. Умовами ефек-
тивності контролю і дієвості оцінки є чітка визначеність, 
об’єктивність і коректність норми, якою задаються умови 
успішності навчальної роботи та її очікувані результати. 
Операційною формою контролю є перевірка – порівняння, 
співвідношення, аналіз досягнутих результатів навчання 
із заданими нормами і є підставою для постійного його 
корегування й удосконалення на шляху досягнення мети. 
Контроль стимулює навчання та впливає на поведінку сту-
дентів. Спроби зменшити контроль у навчальному процесі 
призводять до зниження якості навчання. Систематичний 
контроль впорядковує процес навчання, стимулює моти-
вацію, показує динаміку, що дає можливість об’єктивно 
судити про результати навчання.  Однією з форм держав-
ного контролю (зовнішній) є моніторинг стану навчально-
методичної роботи навчальних закладів у цілому.
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Якість освіти на рівні нашого навчального закладу 
здійснюється за такими критеріями: якість змісту освіти, 
якість підготовки випускників. Методи діагностики знань 
(внутрішній моніторинг) використовуємо у вигляді комп-
лексних систем, які водночас забезпечують об’єктивність 
оцінювання навчальних досягнень студентів і їх мотива-
цію до плідної роботи упродовж усього періоду навчання з 
врахуванням індивідуально-психологічних особливостей 
студентів. За рівнем використовуємо внутріучилищний та 
внутрішньогруповий контроль якості освіти. Моніторинг 
якості освіти в училищі здійснюється під керівництвом 
адміністрації. Безпосереднє проведення робіт зі збору, 
систематизації й узагальнення інформації, написання 
звітів в основному покладається на заступників директо-
ра та завідувачів відділень. Виокремлюємо семестровий 
підсумковий контроль і державну атестацію. Використо-
вуючи суб’єкт-суб’єктні відносини при роботі із студен-
тами на початку вивчення навчальних дисциплін, прово-
димо анкетування з метою дослідження індивідуально-
психологічних особливостей студентів та вибору форм 
контролю знань, тобто організація зворотного зв’язку як 
засобу управління навчально-виховним процесом.

Під час навчального процесу у навчальному закладі 
використовуємо такі форми контролю (підсумковий): ди-
ректорські контрольні роботи, іспити, ДПА, заліки, тести, 
захисти практик (діагностична функція). На практичних за-
няттях застосовуємо комплексні методи конт ролю, їх пра-
вильне поєднання дає можливість регулярно та об’єктивно 
виявляти динаміку формування системи знань та умінь:

Усне опитування (фронтальне, індивідуальне та ком-
біноване опитування).

Письмове опитування (термінологічні диктанти, тес-
ти різного рівня складності, реферати, ситуаційні задачі, 
науково-дослідні роботи).

Практична перевірка (дає можливість виявити, як 
студенти вміють застосовувати отримані знання на прак-

тиці, наскільки вони оволоділи необхідними уміннями, 
головними компонентами діяльності). Для оцінки ступеня 
знань розроблено критерії оцінювання виконання прак-
тичних навичок на основі принципу єдності вимог та ін-
дивідуальності перевірки.

Висновок. Розв’язання завдань щодо підготовки 
фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, безпо-
середньо залежить від змісту та організації навчально-
виховного процесу, оскільки саме в його перебігу про-
ходить професійне становлення особистості. Контроль 
знань студентів – це невід’ємна і важлива частина процесу 
навчання. Діагностика слугує теоретичним фундаментом 
педагогічної діяльності та інструментом управління на-
вчальним закладом. Проведення внутрішнього контролю 
якості освіти стимулює позитивні перетворення та вмоти-
вовує учасників навчально-виховного процесу до якісних 
змін, дає можливість проводити аналіз навчального про-
цесу та визначати його ефективність (результативність), 
планувати наступні етапи.
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У статті розглянуто питання застосування внутрішнього контролю якості навчання при викладанні дисципліни «Фізіо-
логія» для англомовних студентів на кафедрі фізіології Харківського національного медичного університету. Наведені власні 
інновації методичного забезпечення самостійної роботи англомовних студентів, що сприяє формуванню клінічного мислення 
майбутніх лікарів, розвиває їхні творчі здібності, особисту ініціативу у засвоєнні «важких» тем фізіології.

The article considers issue of application of internal control of education quality during teaching of discipline “Physiology” 
for English-medium students in physiology department of Kharkіv National Medical University. The article contains the author’s 
innovations of methodic supply of English-medium students independent work that contribute to formation of clinical thinking of future 
doctors, develop their creative ability and own initiative for mastering of difficult topics of physiology course.  

Вступ. Підвищення якості вищої освіти фахівців і за-
безпечення на цій основі конкурентоспроможності випуск-

ників медичних ВНЗ як на внутрішньодержавному рівні, 
так і в будь-якій країні світу, підняття авторитету та прести-
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жу української вищої медичної освіти є метою реалізації 
закону України «Про вищу освіту». При цьому дуже корис-
ним для досягнення успіху є збільшення обсягу всіх видів 
самостійної роботи студентів (аудиторної та позааудитор-
ної), забезпечення її якісного організаційно-методичного 
запровадження та визначення її оцінки шляхом застосуван-
ня внут рішнього моніторингу різних видів самопідготовки 
студентів [1]. Оскільки об’єктом оцінки є навчальний про-
цес, то інформація, зібрана протягом виконання внутріш-
нього контролю, повинна забезпечити викладача необхідни-
ми та достатніми даними для корекції навчального процесу 
(особливо для англомовних студентів) та його об’єктивно 
значущого методичного оснащення [2]. 

За останні роки в Харківському національному медич-
ному університеті (ХНМУ) значно збільшилася кількість 
іноземних студентів. Це спричинило не лише до зростан-
ня вимог до рівня професійно-педагогічної підготовки ви-
кладачів, а й до володіння навичками міжкультурної ко-
мунікації, що спирається на знання національної культури 
іноземних студентів, їхньої етнічної та соціальної психо-
логії [3]. 

основна частина. Розширення використання всіх 
видів самостійної роботи студентів при вивченні дис-
ципліни «Фізіологія» викликано необхідністю посилити 
активність самопідготовки студентів до занять, що було 
враховано при створенні Робочих програм для всіх медич-
них спеціальностей та для стоматологічного факультету. 
Так, з 300 навчальних годин зі спеціальності «Лікувальна 
справа» 120 годин (30 %) навчального часу відведено для 
самостійної роботи. При цьому особливу стурбованість 
кафедральний колектив висловлює щодо викладання дис-
ципліни іноземним студентам, як російськомовним, так і 
англомовним (V та VI факультети з підготовки іноземних 
студентів). У першому випадку труднощі засвоєння мате-
ріалу створюються недостатнім знанням російської мови 
та низькою навчальною мотивацією та базовою підготов-
кою студентів; у другому – недостатнім знанням англій-
ської мови, «чужинною» обстановочною аферентацією та 
складними побутовими умовами.

Для об’єктивізації та полегшення самопідготовки 
студентів викладацьким колективом кафедри створено 
англійською мовою медичні рекомендації двох видів. По-
перше, це методичні рекомендації у вигляді інформацій-
них блоків, які є доповненням до лекційного матеріалу та 
підручників, наприклад: «Фізіологія сенсорних систем (у 
3-х частинах)», «Біологічна регуляція функцій організму», 
«Фізіологія провідних шляхів спинного мозку та черепних 
нервів», «Фізіологія системи травлення та живлення» та 
ін. Така численність видань продиктована тим, що англо-
мовні підручники хоч і є класичними фундаментальними 
виданнями, але, як правило, не відповідають робочим про-
грамам з вивчення фізіології у вітчизняних ВНЗ, а деякі 
розділи фізіології (наприклад, «Фізіологія вищих інтегра-
тивних функцій») розглядаються в них не в повному об-
сязі. По-друге, створено методичні рекомендації для поза-
аудиторної самостійної роботи з дисципліни «Фізіологія». 
Вони являють собою збірки креативних завдань не тільки 
контролюючого, але й навчаючого характеру: схеми, ілю-
страції до фізіологічних механізмів, графологічні структу-
ри, порівняльні таблиці.

Самостійна позааудиторна робота також включає 
в себе створення студентами доповідей та рефератів 
за темами, які не включені до аудиторних практично-

семінарських занять. Робота оцінюється як індивідуаль-
не завдання з оцінкою 10 балів додатково до навчального 
рейтингу студента. Методичним оснащенням цього виду 
навчання є «Тематичні плани для реферативної позаауди-
торної самостійної роботи студентів».

Для методичного забезпечення всіх видів самопідго-
товки студентів та відстежування результатів її успішнос-
ті на кафедрі створено «Методичний кабінет викладання 
фізіології для англомовних студентів». У ньому зібрано 
не тільки всі методичні матеріали з викладання дисциплі-
ни, а також для моніторингу: контрольні роботи для зрізів 
знань, тестові завдання початкового та кінцевого рівнів 
знань, білети для атестаційних занять, переліки практич-
них навичок та теоретичних питань для підготовки до ек-
замену.

Для оцінювання успішності виконання всіх переліче-
них видів самостійної роботи студентів проводиться по-
стійний внутрішній контроль, що являє собою різні форми 
проміжної атестації: теоретичне обговорення матеріалу у 
вигляді усного опитування; атестаційне заняття, яке скла-
дається з розв’язування ситуаційних задач та усної відпо-
віді; кафедральні зрізи знань; залікові заняття й екзамен. 
Дослідження поточної успішності проводиться щомісяця 
та обговорюється на кафедральних нарадах. Підсумком та 
кінцевою метою є виявлення «групи ризику» студентів з 
академічною заборгованістю, незадовільним відвідуван-
ням занять, що є особливо характерним для студентів з 
англомовною формою навчання. Ця інформація доводить-
ся до відома студентів VI факультету ХНМУ (англомовна 
форма навчання) щомісячно. Для заохочення студентів з 
відмінною успішністю їхній поіменний перелік представ-
лений на кафедральному стенді.

Особливе значення для навчання англомовних сту-
дентів мають об’єктивні методи активізації їх участі в на-
вчальному процесі та його внутрішній контроль [3]. Так, 
цілком новою формою самостійної аудиторної роботи на 
кафедрі фізіології є проведення внутрішньокафедральних 
конференцій за деякими розділами дисципліни: «Гумо-
ральна регуляція вісцеральних функцій організму», «Фі-
зіологія сенсорних систем», «Вищі інтегративні функції», 
«Фізіологія реґіонарного кровообігу», та «Фізіологія го-
меостатичної функції нирок». Алгоритм проведення таких 
конференцій включає: підготовку студентами короткої до-
повіді (3-5 хвилин), опонування доповідачеві, дискусію у 
рамках теми, що розглядається. При цьому оцінюються не 
тільки доповіді студентів, а й їхня активність під час дис-
кусії. Ця форма методичного забезпечення самостійної ро-
боти сприяє формуванню клінічного мислення майбутніх 
лікарів, розвиває їхні творчі здібності, особисту ініціативу 
у засвоєнні «важких» тем фізіології.

Таким чином, ми вважаємо за доцільне та перспек-
тивне проведення кафедрального внутрішнього контролю, 
який є основою «прозорого» простежування успішності 
навчального процесу.

Висновки. Ми розглядаємо внутрішній кафедральний 
контроль якості навчання як безперервний процес пильну-
вання та реєстрації параметрів успішності. Його основною 
метою є активізація індивідуальної навчальної мотивації, 
спрямованої на розвиток творчого підходу при вивченні 
будь-якої теоретичної дисципліні, якою є й фізіологія.

Враховуючи, що за останні роки в ХНМУ значно збіль-
шилась кількість іноземних студентів, при цьому більший 
відсоток їх – це англомовні студенти, ми вважаємо доціль-
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ним ввести підготовку до складання міжнародного іспиту 
Cambridge English Language Assessment-Level B2 як скла-
дової частини підготовки та атестації викладачів ХНМУ, 
що займаються науково-дослідницькою роботою. Вільне 
знання англійської мови дозволить, з одного боку, покра-
щити навчально-педагогічний процес, з іншого – створити 
умови для збільшення мобільності викладачів. 
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цесу: стан та перспективи». – ХНМУ. – 2015. – С. 91–93.

пошук ноВих методіВ контролю якості опрацюВання матеріалу  
для самостійної поЗааудиторної роБоти студентіВ

Г. М. Мельничук, О. В. Базалицька, І. Р. Костюк, Н. І. Шовкова, А. Д. Бабенко
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

За сучасними вимогами кредитно-модульної системи 
освіти, учбовий процес у вищому навчальному закладі 
складається з лекцій, практичних занять та самостійної 
позааудиторної роботи студентів, що є його невід’ємною 
складовою. Самостійна робота студентів є спланованою 
пізнавальною, організаційно і методично спрямованою 
діяльністю, яка здійснюється індивідуально без допомоги 
викладача. Зміст і форма самостійної роботи студентів ви-
значаються відповідно до вимог державного стандарту ви-
щої освіти, нормативно-методичних документів та змісту 
навчання [1].Форми та обсяги самостійної позааудиторної 
роботи студентів стоматологічного факультету з предмету 
“пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” регла-
ментуються відповідними методичними рекомендаціями 
для самостійної роботи студентів.

У 2015–2016 навчальному році студенти навчаються 
за перехідною програмою [2], яка передбачає скорочення 
кількості практичних занять на ІІ курсі стоматологічного 
факультету з пропедевтики дитячої терапевтичної стомато-
логії на 10 годин. Такі зміни до навчальної програми при-
звели до збільшення обсягу матеріалу, винесеного для са-
мостійного опрацювання, але кількість годин, відведених 
для цього, залишилася без змін (30 годин). Це призвело до 
необхідності пошуку нових ефективних методів засвоєння 
інформації студентами та контролю якості опрацювання 
матеріалу викладачем.

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій (і 
мультимедійних зокрема) в навчальний процес є найбільш 
перспективним методом засвоєння нової інформації. У 
зв’язку з цим ми пропонуємо ідею створення студентами 
стоматологічного факультету (у т.ч. і підготовки інозем-
них громадян) на ІІ курсі мультимедійних презентацій для 
самостійного вивчення різних тем як ефективний метод 
контролю якості самостійної позааудиторної роботи під 
час практичного заняття.

При цьому, студенти отримують теми для позаауди-
торної роботи на початку семестру згідно тематичного 

плану самостійної роботи студентів із предмету “пропе-
девтика дитячої терапевтичної стоматології” [3] та визна-
чаються терміни виступу із презентаціями. Як свідчить 
наш досвід, студенти надають перевагу саме такому мето-
ду опрацювання тем для самостійної роботи на противагу 
рефератам, як було прийнято раніше. При цьому основни-
ми завданнями викладача є перевірити вивчене та оцінити 
якість підготовки студента, допомогти скерувати думку в 
правильному напрямку, мотивувати студентів самостійно 
мислити і вирішувати питання планування та організації 
своєї навчальної діяльності.

Висновок. Упровадження сучасних освітніх техно-
логій, зокрема, мультимедійних презентацій, які готу-
ються студентами, надає можливості для вдосконалення 
самостійної позааудиторної роботи студентів в умовах 
кредитно-трансферної системи освіти, сприяє повноцінні-
шому засвоєнню матеріалу та формуванню знань і умінь, 
що допомагає у підготовці майбутніх кваліфікованих 
лікарів-професіоналів європейського рівня.
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контроль якості Знань студентіВ на каФедрі ФармацеВтичної хімії

М. М. Михалків, І. Б. Івануса, О. Б. Поляк, Н. О. Зарівна
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Одними з важливих критеріїв внутрішнього 
забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах 
є контроль за якістю знань студентів та за якістю про-
ведення навчальних занять. Оцінювання студентів – це 
один з найважливіших елементів вищої освіти. Результати 
оцінювання мають значний вплив на майбутню кар’єру 
студентів [1]. Контроль забезпечує зворотний зв’язок з ви-
кладачами щодо ефективності, організації та проведення 
навчального процесу та із студентами як мотивування до 
активної пізнавальної діяльності [2]. Отже, професійний, 
комплексний та об’єктивний підхід до системи оцінюван-
ня знань студентів має важливе значення у їхній майбут-
ній фаховій підготовці.

основна частина. У теорії та практиці навчання ви-
діляють наступні види контролю:

а) попередній – його суть полягає у виявленні ступеня 
готовності студентів до вивчення навчальної дисципліни і 
розділу, які будуть вивчатися в певний період часу;

б) поточний, тобто повсякденний, на кожному прак-
тичному занятті. Мета такого роду контролю – перевірка 
засвоєння попереднього матеріалу і виявлення недоліків 
у знаннях;

в) періодичний, або, як його ще називають, рубіж-
ний, тематичний; він проводиться у формі заліків після 
вивчення теми, розділу програми, а також по окремих 
навчальних предметах пропедевтичного характеру. Мета 
контролю – систематизація знань, навичок і вмінь, спосо-
бів їх застосування в подальшій пізнавально-практичній 
навчальній діяльності;

г) підсумковий – проводиться у формі іспитів по всій 
навчальній дисципліні; державні іспити – заключна форма 
контролю. Природно, всі ці види контролю органічно між 
собою пов’язані і доповнюють один одного.

Викладачі кафедри фармацевтичної хімії ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» зазвичай використову-
ють всі чотири види контролю.

На першому занятті для виявлення ступеня готовнос-
ті студентів до вивчення навчальної дисципліни викладачі 
проводять контроль у вигляді тестових завдань. Так, як ана-
літична хімія базується на неорганічній хімії, попередній 
контроль містить тести саме з цієї дисципліни. Для вивчен-
ня фармацевтичної хімії необхідно мати базову підготовку з 
неорганічної, аналітичної, органічної, біологічної, фізичної 
хімій та фармакології, фармакогнозії тощо. Для опануван-
ня курсом токсикологічної хімії студент повинен володіти 
знан нями, отриманими при вивченні всіх вище вказаних 
дисциплін.

Поточний контроль здійснюється викладачами кафед-
ри систематично впродовж семестру під час проведення 
практичних занять з усіх дисциплін, які вивчаються на 
кафедрі. Форми та методи проведення даного контролю 
під час занять і система оцінювання рівня знань було об-
говорено викладачами на останньому засіданні кафедри 
попереднього навчального року та внесено до робочих 
програм з відповідних дисциплін.

Кожен етап роботи студента на практичному занятті є 
дуже важливим для фармацевтичної освіти: робота з тес-

тами дозволяє швидко оцінити рівень підготовки студента 
до заняття та готує до подальшого написання «Кроку-1. 
Фармація» або «Кроку-2. Фармація»; на практичній части-
ні студент здобуває практичні навички із методів аналізу 
субстанцій лікарських речовин, різних лікарських форм; 
на семінарській частині розвивається уміння, навички ро-
зумової праці, творчого мислення, уміння використовувати 
теоретичні знання для вирішення практичних зав дань (під-
бір методів аналізу різних об’єктів); письмовий конт роль 
об’єднує письмові, розрахункові та графічні роботи, що до-
зволяє одночасно перевірити знання всіх студентів, їх вмін-
ня отримані протягом практичного заняття. Тому, кожен 
етап роботи студента повинен бути належно оцінений.

Для цього ми розробили наступну методику оціню-
вання знань студентів: максимум на занятті студент може 
отримати 12 балів, з яких:

- вхідний контроль (12 тестів) – максимум 3 бали
- виконання практичної роботи – максимум 3 бали
- робота студента на семінарі – максимум 3 бали
- письмовий контроль (складається з 2-х теоретичних 

питань і 1-ї задачі) – максимум 3 бали.
Загальний результат (у вигляді суми балів) викладач 

вносить в академічний журнал групи.
Викладачі з аналітичної хімії при вивченні даної дис-

ципліни використовують, як один з видів контролю – періо-
дичний (тематичний), на якому проводиться узагальнення 
знань студентів із вивченого розділу. Він містить три тео-
ретичних питання та одну розрахункову (або ситуаційну) 
задачу. Вага кожного питання 3 бали, отже, максимум сту-
дент може отримати 12 балів.

Контроль якості проведення занять та контрольних 
заходів здійснюється на кафедрі взаємовідвідуваннями за-
нять викладачами та завідувачем кафедри.

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у 
формах семестрового екзамену, диференційованого заліку 
або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі на-
вчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, 
і в терміни, встановлені навчальним планом.

В нашому університеті розроблена методика прове-
дення оцінювання навчальних досягнень студентів під час 
складання семестрового іспиту, яка включає в себе:

а) складанні тестової частини іспиту у незалежно-
му центрі оцінювання знань студентів з використанням 
48 тестових завдань;

б) співбесіда з викладачем, яка здійснюється в день 
складання тестової частини іспиту на кафедрі шляхом 
опитування по трьох питаннях.

Викладачі з аналітичної хімії поділили дисципліну 
на три розділи: перший – теоретичні основи аналітичної 
хімії, якісний аналіз; другий – кількісний аналіз; третій – 
фізико-хімічні методи аналізу. Екзамен з фармацевтичної 
хімії складається два рази. На ІІІ курсі студенти вивчають 
та здають наступні розділи дисципліни: хімічні, фізичні 
та фізико-хімічні методи аналізу субстанцій лікарських 
речовин; лікарські засоби неорганічної будови; лікарські 
засоби аліфатичної та ароматичної будови. На IV курсі – 
лікарські засоби з групи стероїдних гормонів; лікарські 
засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів та експрес-
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аналіз екстемпоральних лікарських форм; лікарські 
засоби, похідні шестичленних гетероциклів. На співбесіді 
студент відповідає по одному питанню з кожного розділу. 
При повній і ґрунтовній відповіді на питання студент 
отримує – максимум 3 бали.

Результати семестрового контролю розглядаються на 
засіданні кафедри, циклової комісії, вченій раді факультету, 
де визначається ступінь підготовки студентів з дисциплін 
навчального плану, встановлюються причини отримання 
студентами негативних оцінок, приймаються рішення 
щодо усунення недоліків.

Заключна форма контролю – державний практично-
орієнтований іспит з фармацевтичної хімії, який студенти 
V курсу складають після успішної здачі ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок-2. Фармація». В один день 
студенти здають державний іспит з двох дисциплін: 
технології лікарських засобів та фармацевтичної хімії. 
Екзаменаційні білети містять 2 питання з фармацевтичної 
хімії, одне з яких стосується аналізу лікарської речовини, 
що включена у пропис лікарської форми з технології 
ліків, а інше – написання хімічної формули, назви, 

фармакологічної дії субстанції лікарської речовини. Крім 
того, студенти практично виконують ідентифікацію та 
кількісне визначення лікарських засобів. За кожне питання 
та виконання практичної частини студенту виставляється 
окрема оцінка за 12-тибальною шкалою, а потім виводиться 
оцінка за екзамен (середньоарифметичне значення).

Висновки. Отже, оцінка та оцінювання знань 
студентів є базовими концепціями будь-якого навчального 
процесу. Розроблена викладачами кафедри фармацевтичної 
хімії методика оцінювання знань студентів дозволяє 
об’єктивно оцінити і врахувати кожен етап його роботи як 
на практичному занятті, так і оцінити комплексність знань 
з кожної дисципліни.

література
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти. – К.: Ленвіт, 
2006. – 35 с.

2. Основи педагогічного оцінювання: [навчально-
методичний посібник] / Т.М. Канівець. – Ніжин: Видавець 
ПП Лисенко М.М., 2012. – 102 с.

сучасні технології наВчання на циклі «хірургія В сімейній медицині»  
на додипломному ріВні

Б. О. Мігенько, Л. С. Бабінець, І. О. Боровик, Л. М. Мігенько
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Умовою формування лікаря загальної 
практики-сімейного лікаря є набуття широкого спектру 
знань. Одним із напрямів для створення комфортних умов 
навчального процесу є використання інноваційних техно-
логій і, в першу чергу, інтерактивних методів навчанням 
[1, 2]. Важливим розділом у підготовці лікаря загальної 
практики-сімейного лікаря є хірургія [3]. Згідно літера-
турних статистичних даних в структурі захворювань на 
амбулаторному прийомі в сімейного лікаря хірургічна па-
тологія діагностується майже у 30 % пацієнтів [5, 6]. Біль-
шість гострих хірургічних захворювань відносяться до не-
відкладних станів, які є загрозливими для життя і потребу-
ють вирішення питань не тільки своєчасної діагностики, а 
й адекватної невідкладної лікарської допомоги та органі-
заційних заходів [1, 4]. Матеріал, яким має оволодіти лікар 
загальної практики-сімейний лікар з хірургії значний, а це 
спонукає до впровадження інноваційних та інтегральних 
педагогічних методів, що оптимізують можливості набут-
тя знань і формування спеціальних практичних навичок 
та вмінь [7].

мета дослідження. Доцільність впровадження інно-
ваційних технологій та інтерактивних методів навчання з 
циклу «Хірургія» на додипломному рівні зі спеціальності 
«Загальна практика – сімейна медицина».

матеріал і методи. На основі аналізу діючих на-
вчальних планів і програм освіти лікарів з фаху «Загаль-
на практика – сімейна медицина» та оцінки навчальної 
ефективності набутих теоретичних знань, спеціальних 
практичних навичок та умінь, отриманої за результатами 
випускного іспиту та врахуванням відсотка набраних пра-
вильних відповідей за питаннями з хірургії при тестуванні 

через ліцензійний тестовий іспит «КРОК 2» до та після 
впровадження інноваційно-інтегральних методик навчан-
ня отримані матеріали та сформовані висновки.

результати досліджень та їх обговорення. Для удо-
сконалення знань з хірургії навчальним планом передба-
чено 18,35 годин, в тому числі: 0,35 годин – консульта-
тивна робота; 18,0 годин практичних занять. Згідно з про-
грамою студент повинен засвоїти: обґрунтування плану 
обстеження пацієнта, показань до операції та проведення 
адекватної передопераційної підготовки, застосування 
методів знеболення, спостереження за хворими в після-
операційному періоді, первинну хірургічну обробку ран, 
дренування абсцесів, флегмон, парапроктитів, панариціїв, 
карбункулів, фурункулів, блокади (вагосимпатична, па-
ранефральна, міжреберних нервів), накладання пов’язок 
при різних травмах та пошкодженнях. Виходячи з цього, 
навчання студентів зі спеціальності «Загальна практика – 
сімейна медицина» основ хірургії потребує впроваджен-
ня інноваційних, інтегральних педагогічних методів, що 
оптимізують можливості засвоєння знань і формування 
практичних навичок та вмінь. При проведенні циклу знач-
ну увагу приділяємо клініці і діагностиці хірургічної па-
тології органів черевної порожнини, ушкоджень черевної 
порожнини, захворюванням та ушкодженням магістраль-
них судин, гнійним захворюванням шкіри та підшкірної 
клітковини; семіотиці гострої та хронічної проктологічної 
патології; реабілітації пацієнтів у післягоспітальному пе-
ріоді. Теоретична підготовка здійснюється під час прак-
тичних занять (18,0 годин) та самостійної роботи з ви-
вчення окремих тем. При проведенні занять нами широко 
застосовуються методи «інформаційного повідомлення»: 
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аудіовізуальні презентації, відеофільми, графіки, інте-
гральні схеми патогенезу, відео- та мультимедійні презен-
тації з демонстрацією дослідження хірургічного статусу 
та методики визначення патогномонічних симптомів у 
хворих з різною хірургічною патологією. Певну частку 
ілюстраційного матеріалу присвячено питанням антисеп-
тики і асептики, наданню першої допомоги при поранен-
нях, виконання елементів і етапів первинної хірургічної 
обробки рани з накладанням швів. Засвоєння теоретично-
го матеріалу на практичних заняттях проводиться також із 
залученням інтерактивних методик: імітаційних ділових 
ігор, різних видів дискусій, семінарів-тренінгів, а за допо-
могою активного проблемно-ситуаційного аналізу – вирі-
шенням конкретних завдань-ситуацій. Не менш важливим 
на початку заняття є вирішення тестових завдань кожним 
студентом по буклету ліцензійного іспиту «КРОК 2» за 
попередні роки. Крім цього, тему засвоюємо шляхом дис-
кусії і відповідей на окремі запитання, що представлені в 
методичних вказівках. Всі розділи з хірургії є важливими, 
але ознайомлення, засвоєння та оволодіння практичними 
навичками, хірургічним інструментом є особливим етапом 
у підготовці лікаря загальної практики-сімейного лікаря. 
На додипломному етапі навчання, на нашу думку, сімейні 
лікарі мають надавати хірургічну допомогу в межах пер-
шої лікарської. Тому вони мають опанувати: діагностику 
хірургічної патології, з оволодінням техніки визначення 
основних патогномонічних хірургічних симптомів, хірур-
гічну обробку ран з накладанням швів, зняття їх, зупинку 
кровотечі, профілактику і боротьбу із шоком, транспортну 
іммобілізацію, накладання пов’язок, догляду за дефектами 
шкіри, розкриття простих, поверхневих гнійників, методи-
ку обстеження молочних залоз і прямої кишки, догляду та 
санації шкіри при тимчасових і постійних кишкових сто-
мах. З цією метою засвоєння теми аналізуємо розв’язанням 
тестових задач, що дає можливість швидко встановити ба-
зисний рівень знань та вияснити основні слабкі місця, що 
вимагають корекції в ході розбору теми. Найважливішим 
етапом засвоєння практичних вмінь і мануальних прийо-
мів є навчання в операційних та перев’язочних полікліні-
ки чи травмпункту [7]. Уведення сучасних інтегральних 
методів навчання на циклі «Хірургія в сімейній медицині» 
для студентів зі спеціальності «Загальна практика – сімей-
на медицина» на до дипломному рівні значно покращило 
засвоєння спеціальних навичок і вмінь та оволодіння тео-
ретичними і практичними знаннями з діагностики, ліку-
вання, профілактики та надання адекватної допомоги при 
хірургічній патології. Ефективність цих заходів відмічена 
при проведенні випускного іспиту. Так, значно збільшив-
ся відсоток «відмінних» відповідей з питань хірургічної 
патології, покращилась техніка правильного виконання 
студентами спеціальних прийомів обстеження хірургіч-
них хворих. Більшість студентів правильно визначалася з 

тактикою ведення хірургічних хворих на амбулаторному 
етапі, а також з показами скерування їх до спеціаліста.

Висновок. Інтерактивні, інноваційні методи підви-
щують ефективність та результативність навчання при їх 
застосуванні на етапах навчального процесу, а різні підхо-
ди до діагностики та лікування, проведення невідкладної 
допомоги та реабілітації хворих, вирішення проблемних 
ситуацій реалізують більш ефективну підготовку з хірур-
гії до практичної діяльності лікаря зі спеціальності «За-
гальна практика – сімейна медицина».
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моніторинг Внутрішнього контролю якості осВіти В медичному уніВерситеті

В. В. Мінухін, Л. С. Габишева, Т. М. Замазій
Харківський національний медичний університет

Останнім часом з’явилась безліч публікацій про під-
вищення якості освіти та необхідність запровадження 
об’єктивних оцінок цієї якості. Тим часом  часто оцінки 
якості освіти розглядаються дуже спрощено. Йдеться пе-
реважно лише  про оцінку індивідуальних досягнень учнів 
і про процедури ліцензування, атестації та акредитації 
освітніх установ. Водночас проблема оцінки якості освіти 
набагато глибша й серйозніша.

Розпочати слід з організації основних процесів для 
вишу і, перш за все, освітнього процесу. Розроблення 
процесу розпочинається з визначення  методів вхідного 
та  вихідного контролю. Але не менш важливим є також 
контроль якості під час перебігу процесу після виконання 
кожної процедури, тобто поточний внутрішній контроль 
якості.

Оцінити і виміряти якість роботи кожного окремого 
викладача дуже не просто. Зазвичай практикується про-
ведення відкритих занять, взаємовідвідування, перевірка 
методичного забезпечення і т. ін. При цьому професіона-
лізм викладача оцінюється епізодично й суб’єктивно. Про-
блема адекватності оцінки та самооцінки роботи виклада-
ча це завдання, яке складно вирішити і воно не має прос-
тих рішень. Часто якість роботи викладача намагаються 
співвіднести з рівнем успішності студентів. Слід мати на 
увазі, що успішність студентів не завжди може служити 
критерієм якості освітнього процесу взагалі і роботи окре-
мого викладача зокрема. 

При всій пріоритетності кінцевих результатів навчан-
ня істотним моментом в умовах Європейської кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу є 
проведення поточного контролю знань студентів під час 
академічного періоду. Згідно з кредитно-трансферною 
технологією навчання, питому вагу в підсумковій оцінці 
дисципліни становить поточний контроль. Його завжди 
здійс нює викладач,  що проводить заняття з даної дис-
ципліни. Суб’єктивний підхід при цьому, звичайно, не 
виключений. Можливий випадок, коли, замість система-
тичної оцінки досягнень студента протягом академічного 
періоду, викладач обмежується двома граничними конт-

ролями, виставляючи їх на свій розсуд. Усунути таку неба-
жану ситуацію можна при виконанні двох умов: по-перше, 
чітко визначивши в робочій програмі форми контролю, 
по-друге, запровадивши електронну систему щоденної ре-
єстрації відвідування та успішності студентів. Доступ для 
введення даних щодо успішності й відвідуваності студен-
тів суворо регламентований, для цього викладачі викорис-
товують особисті логіни й паролі. 

Наявність електронних відомостей дозволяє оператив-
но здійснювати аналіз результатів не тільки підсумкового 
(проміжного), але й поточного (рейтингового) конт ролю. 
У масштабах ВНЗ це дає можливість для ефективного 
моніторингу освітнього процесу. Система менеджменту 
якості будь-якого вишу не може вважатися повною й ефек-
тивною, якщо в ній не застосовуються інструменти, що 
дозволяють здійснювати моніторинг основного освітньо-
го процесу  з використанням інформаційних технологій. 
Таким чином, ефективний внутрішній контроль якості у 
ВНЗ можливий тільки при системному підході до менедж-
менту, що дозволяє вирішити це багатопланове завдання. 
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елементи гри на етапі контролю Знань З ФармакогноЗії
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Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Обсяг фактичного матеріалу з фармакогнозії 
значною мірою визначається кількістю досліджуваних 
об’єктів лікарської рослинної сировини. Сучасний під-
хід за основу планування курсу бере не тільки спеціальні 
предметні знання, але і джерела, які допомагають форму-
ванню компетенцій, а саме: види знання, які не стосують-
ся предмета; різні навички; інформаційні технології та ро-
боту з базами даних; діяльність, пов’язана зі сприйняттям, 
світовідчуттям [2]. Високий позитивний вплив на процес 
навчання людини у будь-якому віці має гра. Можливості 

використання у вищій школі дидактичних ігор особливо 
у викладанні фармацевтичних дисциплін на нашу думку 
обходять увагою.

основна частина. Метою запропонованих матеріалів 
є привернути увагу до використання можливостей гри, як 
форми інтерактивного навчання і поділитися власним до-
свідом. 

Контроль знань студентів під час навчання фарма-
когнозії відбувається на наступних етапах: це поточний 
контроль, що складається зі вхідного і вихідного конт-
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ролю знань, модульний контроль і державний іспит з фар-
макогнозії. Уніфікований підхід виходить на перший план 
під час модульного контролю и проведення державних іс-
питів з фармакогнозії. У цьому випадку краще використо-
вувати тести [1]. Особистісний підхід краще за все може 
бути реалізований при поточному контролю на практич-
них аудиторних заняттях. Однак, не можливо обмежувати 
оцінювання знань студентів на практичних заняттях лише 
індивідуальними здібностями кожного, тому нами вико-
ристана спроба поєднати ці два принципи особистісного 
та уніфікованого підходу.

Фактичний матеріал практичного заняття з вивчення 
певної групи природних речовин визначається переліком 
відповідної ЛРС. Велика кількість ЛРС має на увазі те, що 
студент повинен впізнавати зразки сировини, а це вже є 
компетентністний рівень. На кожному подібному заняті як 
складова оцінювання засвоєння цього матеріалу використо-
вується гра. При цьому група студентів поділяється на дві 
підгрупи, одна з яких виграє. Умови проведення цих змагань 
можуть бути різними, але завжди внесок у спільний виграш 
вносить кожен студент. Перемога групи впливає на підсумко-
ве оцінювання додатковим балом для кожного її члена. Така 
форма проведення контролю знань дозволяє в ігровій формі 
привернути до предмету різні категорії студентів. 

Подібний контроль з одного боку, дозволяє конт-
ролювати засвоєння студентами навчального матеріалу, а 
з іншого – дозволяє виявляти приховані достоїнства і не-

доліки їх особистої роботи. Ідея використання гри на етапі 
контролю дозволяє створити передумови для особистіст-
но орієнтованого контролю знань і у вищій школі. Кожен 
учасник і команда в цілому об’єднані рішенням головного 
завдання і орієнтують свою поведінку на виграш. Форму-
ються навички, які не стосуються предмета, але тим чи ін-
шим чином впливають на формування компетенцій. Сюди 
відносяться: активізація пізнавальної діяльності, навич-
ки ділового спілкування, раціональне засвоєння нового 
навчального матеріалу і повторенні пройденого в нових 
умовах, пробудження інтересу до пізнання.

Висновки: 1) Використання методів гри для контр-
олю знань підвищує зацікавленість студентів, формує по-
зитивне ставлення до контролю як етапу навчання, підви-
щує значущість особистих досягнень кожного з учасників; 
2)введення методів гри як складової контролю знань може 
бути рекомендовано на практичних заняттях з фармако-
гнозії.
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при підготоВці спеціалістіВ на теоретичних каФедрах медичного ВуЗу 

А. О. Ніколаєва, В. О. Федоров, О. В. Кривошапка

Харківський національний медичний університет

Метою реформування вищої освіти є створення при-
вабливої та конкурентоспроможної національної систе-
ми вищої освіти України. Європейська інтеграція країни 
передбачає обов’язкове реформування вищої освіти. У 
зв’язку з цим, Міністерством освіти і науки було презен-
товано проект Концепції розвитку освіти на період 2015–
2025 років [1]. Одним із істотних елементів, є моніторинг 
результативності, який має аспекти:

– якість освіти (насамперед, це знання, уміння та спо-
соби вирішення завдань);

– якість методів навчання і виховання;
– якість освіченості особи (засвоєння знань, умінь та 

навичок);
– якість освітніх послуг (кадрового, матеріально-

технічного, інформаційного забезпечення тощо).
Регулярний аналіз результативності викладання пе-

редбачає перевірку якості діяльності викладача, органі-
зації навчального процесу, основним показником якого 
є професійна компетентність випускника. Цей контроль 
мусить бути проведений на кожному етапі, від викладача 
до деканату і ректорату і далі – до Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України [2].

Метою нашої роботи було проведення аналізу якості 
навчального процесу на теоретичних кафедрах 1-го ме-
дичного факультету ХНМУ.

Складовими моніторингу було визначено такі еле-
менти: 

– перевірка організації навчального процесу кафедра-
ми, відповідність змісту навчальних планів і робочих про-
грам до вимог програм якості та Державним стандартам;

– якість розподілу навантаження між викладачами;
– регулярний контроль дотримання розкладу занять 

викладачами і студентами;
– комплектність і достатність методичного забезпе-

чення дисциплін;
– контроль дотримання вимог щодо оформлення ре-

зультатів поточного та підсумкового контролю;
– перевірка якості навчально-методичної документа-

ції, зазначеної у номенклатурі справ кафедр;
– перевірка достатності, регулярності та рівня органі-

зації поточного контролю (контроль якості знань студен-
тів, якості навчального процесу, контроль регулярності 
взаємовідвідування викладачами кафедр протягом на-
вчального року всіх типів занять;

– контроль за проведенням відкритих занять, які по-
винні обговорюватися на засіданнях кафедр чи методич-
них семінарах з наявністю відповідних записів в журналі 
контролю взаємовідвідувань кафедри;

– здійснення контролю за своєчасним внесенням не-
обхідної інформації до системи АСУ.
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Також було перевірено наявність необхідних доку-
ментів, упроваджених в практику цього року, які викорис-
товуються в процесі щоденної роботи щодо організації на-
вчального процесу у 2015–2016 н.р., системи забезпечення 
якості освітньої діяльності в ХНМУ, норм часу для плану-
вання та обліку навчальної роботи науково-педагогічних 
працівників ХНМУ.

Проведений моніторинг показав, що, практично всі 
кафедри, залежно від специфічних відмінностей, запро-
вадили такі заходи:

– кожне з підсумкових занять містить як тестову час-
тину (не менше 30 питань за темами розділу, так і теоре-
тичну, де студент мусить пояснити той чи інший аспект 
опанованого матеріалу. 

– на передостанньому занятті перед іспитом плану-
ється провести тестування всіх студентів за якірними тес-
товими завданнями, які включають усі теми – на кожному 
підсумковому занятті провести тестову частину навчаль-
ної дисципліни з результативністю 100 %;

– постійно переглядається банк тестів і доповнюється 
тестами з бази центру тестування;

– періодично проводяться незалежні контрольні тес-
тування студентів за якірними тестами;

– на кожному практичному занятті проводиться пере-
вірка знань з даної теми з використанням якірних тестів.

Упровадження кредитно-трансферної системи вима-
гає інноваційних технологій, які істотно відрізняються 
від минулорічних: використання мультимедійних презен-
тацій, відеофільмів, мережі Інтернет. Кафедрою біохімії 
створені мультимедійні лекції, використовуються презен-
тації на практичних заняттях, для підвищення наочності 
навчання – фільми, наприклад «Синтез білка», «Згортання 
крові» тощо; на кафедрі патологічної анатомії залучено 
студентів 3-го курсу до широкого засвоєння практичної 
патологічної анатомії – студенти в вільний час (по субо-
там) беруть участь у розтинах на базі 4 клінічної лікарні 
з повним аналізом розтину. Також студенти за бажанням 
беруть участь у клініко-анатомічних конференціях та бі-
оптичних дослідженнях.

На майбутнє планується продовжити практику розмі-
щення та оновлення на Інтернет-сторінці кафедр ХНМУ 
навчально-методичних матеріалів: тематичні плани лекцій 
і практичних занять, методичні розробки для студентів, 
тести типу «Крок -1»;- у зв’язку з переходом на 4-годинні 
заняття та скорочення відведеного часу на вивчення окре-
мих дисциплін, впровадження системи онлайн-тренінгів.

Важливим джерелом моніторингової інформації є 
регулярні соціологічні дослідження серед студентів і ви-
кладачів, які так само практикуються у виші, що дозволяє 
виявляти слабкі сторони організації навчального процесу 
та цілеспрямовано вживати заходи для запобігання їх ви-
никненню надалі.

Цього року було вдосконалено структуру системи під-
готовки до ліцензійного екзамену. Створено експертну 
групу при ректорові університету, яку очолює керівник 
навчально-наукового центру та робочу групу з проблем 
організаційно-методичного забезпечення, також в ННЦ 
університету створено спеціальні комп’ютерні класи по 
«Крок 1».

Уже став традиційним аудит знань студентів-
третьокурсників з різними рівнями, зокрема ректорський 
контроль, постійний аналіз знань на кафедрах та орга-
нізація і контроль з боку деканатів. Застосування такої 
методики дає змогу отримати порівняльну інформацію 
щодо реального обсягу засвоєння студентами навчаль-
них дисциплін та поліпшення якості медичної освіти в 
цілому. 

Кафедрам варто використовувати спеціально побудо-
вану систему тестів, діагностичних завдань згідно з мате-
ріалами робочих програм, необхідно дотримуватися стан-
дартизованих підходів, якими є для нас, зокрема, навчання 
виключно за тестами всеукраїнського банку. 

Такий підхід минулого року дав позитивний результат 
у підвищенні результативності складання Крок 1 за суб-
тестами.

Пошук досконалих методів вимірювання рівня на-
вчальних досягнень студентів не тільки забезпечує контр-
оль якості навчання, але й дає можливість координувати 
цей процес. 

література
1. Стратегія формування освіти в Україні до 2020 року 

(проект).
2. Закон України № 1556-Vll «Про вищу освіту» від 

1.07.2014.
3. Европейские стандарты и директивы Европей-

ской ассоциации гарантии качества в высшем образова-
нии /http://www.vvsu.ru/bp1/Directions/Education_Quality/
StdDirectivesEuro.doc 

4. Павлюченко А. В. Обеспечение гарантий качества 
образования в вузе с привлечением студенчества // Моло-
дой ученый. – 2015. – №11. – С. 1443–1446.
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Сучасна система освіти  повинна відповідати вимогам 
держави, суспільства та конкретної особистості. Багато 
форм і методів контролю, що здійснюється традиційно є 
малоефективними в сучасних умовах. Традиційні кіль-
кісні показники не завжди відображають суттєвий розви-
ток самої системи освіти, яка повинна характеризуватись, 
перед усім, гнучкими, гармонійними множинами якісних 
показників.

Виходячи з цього, одним з основних завдань, що стоїть  
перед вищою школою є удосконалення керування якістю 
освіти. Це передбачає обґрунтування, вибір та реалізацію 
заходів, що дозволяють отримати високі результати при 
мінімальних витратах часу та зусиль з боку усіх учасників 
навчального процесу. 

Суттєву роль у вирішенні цього завдання відіграє пе-
дагогічний моніторинг. Моніторинг навчання дозволяє удо-
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сконалити керування якістю освіти шляхом отримання ви-
соких результатів при мінімальних витратах часу та зусиль, 
безперервно відстежувати стан навчального процесу, своє-
часно проводити його коригування та прогнозувати розви-
ток, підвищувати контролюючу та оціночну діяльність.

Внутрішньоуніверситетська модель моніторингу по-
винна працювати в установі поряд з різними формами, 
методами і видами контролю та бути спрямована на ана-
літичне відстеження процесів, що визначають кількісно-
якісні зміни.

Моніторингові дослідження допомагають кожному 
учаснику навчального процесу осмислити особисту ді-
яльність, визначити наскільки раціональні педагогічні та 
дидактичні засоби, які використовують в навчанні, чи від-
повідають вони меті освітнього процесу.

На нашу думку, в рамках внутрішньовузівської сис-
теми контролю та керування якістю навчання доцільно 
сформувати сукупність показників якості та ефективності, 
що характеризують рівень освіченості студентів, відібрати 
процедури та методики оцінки якості навчання, що адек-
ватно відображають ефективність навчального процесу. 

Для досягнення цієї мети може бути використано такі 
моніторингові дослідження: 

– моніторинг педагогічних труднощів молодих фахівців;
– моніторинг рівнів надання педагогічного досвіду 

викладачів;
– моніторинг програмно-методичного забезпечення 

навчального процесу;
– моніторинг використання викладачами сучасних 

освітніх технологій навчання;
– вивчення потреб студентів у наданні додаткових 

освітніх послуг;
– вивчення  ступеня задоволення студентів якістю на-

вчального процесу;
– вивчення ступеня задоволення викладачів умовами 

для реалізації професійної діяльності.

Результати моніторингових досліджень доцільно ана-
лізувати на загальноуніверситетському, факультетському, 
кафедральному рівнях. В подальшому вони повинні  слу-
жити основою для формулювання та реалізації пропози-
цій що стосуються:

– визначення перспективних напрямків розвитку уні-
верситету;

– відновлення матеріально-технічної бази;
– визначення напрямків подальшого розвитку додат-

кових освітніх послуг;
– розробки планів роботи з молодими фахівцями;
– мотивації викладачів до узагальнення та поширення 

педагогічного досвіду;
– вибору форм інформаційно-методичного супроводу 

навчального процесу. 
Таким чином, використання нових моніторингових 

технологій покращить визначення рівня та результату 
навчального процесу в цілому по університету і у окре-
мого студента і допоможе підготувати фахівця, який 
відповідає потребам майбутнього працедавця і нашим 
очікуванням у розвитку професійної та особистої ком-
петентності.  

література
1. Баля С.А., Красковська В.Ю. Моніторинг якості 

освіти: принципи, форми, вимоги (довідник-посібник). – 
Хмельницький: ХОІППО. – 2013. – 61 с.

2. Власов В.А. Внутривузовская система контроля 
качества и содержания учебного процесса как средство 
управления качеством профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров // Современные трудоемкие техноло-
гии. – 2004. – №2. – С. 97–99.

3. Положення про систему внутрішнього забезпечен-
ня якості вищої освіти у Таврійському державному агро-
технологічному університеті / Кюрчев В.М., Скляр О.Г., 
Ломейко О.П. та ін. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – 7 c.

індиВідуаліЗація оцінюВання Знань англомоВних студентіВ З акушерстВа 
ВідпоВідно до кредитно-трансФерної системи

Ю. С. Паращук, І. В. Старкова, А. О. Романенко
Харківський національний медичний університет

Знання, що отримають студенти у вищій медичній 
освіті базуються на вивченні дисциплін, найважливішою 
серед яких є акушерство. Основою є теоретична та прак-
тична підготовка студентів, самостійна позаудиторна ро-
бота майбутніх лікарів, складання підсумкових атестацій.

Оцінювання знань студентів виконується із застосуван-
ням багатобальної шкали, а саме – 200 бальної, яка забез-
печує аналіз якості знань та практичних навичок майбутніх 
випускників медичного університету. Шкала має розділи, 
які дають можливість оцінити роботу студентів на протязі 
усього періоду навчання та на підсумковому занятті.

Заняття з англомовними студентами має складові 
частини, які забезпечують вивчення кожної теми з аку-
шерства й базуються на диспутах з основних питань теми, 
вирішенні ситуаційних завдань та письмових тестів, прак-
тичній роботі студентів у ліжка вагітної жінки або поро-
діллі. Окремо майбутні лікарі залучаються до наукових 

пошуків з використанням сучасної літератури та коротким 
виступом-презентацією під час аудиторної частини за-
няття. Під час практичної частини заняття, доцільно роз-
діляти групу англомовних студентів на підгрупи, що дає 
можливість якісної роботи в умовах стаціонару, оскільки 
потрібне перекладання англійською бесіди з жінкою. 

Індивідуалізація оцінювання знань полягає в тому, що 
викладач має можливість дати окремий бал за кожну час-
тину роботи англомовного студента, включно додаткову, 
якщо її виконано на сучасному рівні. Те, що до кожного 
студента викладач підходить окремо, спонукає до якісної 
підготовки до практичного заняття, активної та вдумливої 
роботі під час його. Також спостерігається формування по-
зитивних мотиваційних настроїв до вивчення аку шерства 
англомовними студентами.

Таким чином, використання кредитно-трансферної 
системи навчання англомовних студентів надає прозорос-
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ті та гнучкості у вивченні акушерства, забезпечує конку-
рентоспроможність майбутніх випускників медичного 
університету як на внутрішньодержавному ринку праці, 

так і в будь-якій країні світу. А індивідуалізація в оціню-
ванні дає наснагу у навчанні та освоєнні такої складної на-
уки, якою є акушерство.

УДК 616.31-08:378.147
роль тестоВого контролю Знань у ВиВченні терапеВтичної стоматології

Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина, Н. В. Іленко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

PART OF KNOWLEDGE TESTING IN THE STUDY OF THERAPEUTIC DENTISTRY

T. А. Petrushanko, N. N. Ilenko, E. V. Nikolishyna, N. V. Ilenko
Higher state educational establishment of Ukraine «Ukrainian medical stomatology academy»

Контроль – найбільш важлива ланка в навчальному процесі. Він виступає механізмом виявлення та оцінки результатів 
теоретичної підготовки студентів. Тематичний тестовий контроль дає можливість викладачу зробити висновок про рівень ово-
лодіння студентами теоретичних знань та навчальних досягнень з конкретної тематики дисципліни.

Процес тематичного виконання тестових завдань сприяє вдосконаленню, поглибленню, систематизації та активації засво-
єння знань, сформульованих умінь, закріпленню набутих навичок клінічного мислення.

Control – the most important link in the educational process. He performs detection mechanism and evaluation of theoretical 
knowledge of students. Special test control enables the teacher to conclude that the level of mastering theoretical knowledge and 
academic achievements in the subject matter of discipline.

The process of thematic performance tests helps improve, deepen, systematize and activate learning, defined skills, consolidate 
acquired skills clinical thinking.

Вступ. Реалізація мети навчання передбачає формуван-
ня у студентів ряду загальних та спеціальних (професійних) 
компетенцій. Так комунікативна компетентність, яка забез-
печує готовність до міжособистісного спілкування лікаря 
та суспільства, дозволяє забезпечити у подальшому пра-
вильну адекватну командну співпрацю, інтердисциплінарні 
відносини, необхідні для спілкування у професійній сфері. 
У сукупності із знанєвою та праксеологічною комптенет-
ностями вона може попередити ятрогенні розлади у пацієн-
та, формує клінічне мислення та професійне виконання ма-
нуальних вмінь і навичок. Усі методи навчання майбутніх 
лікарів традиційно розподіляються на ті, що використову-
ються для навчання та методи контролю отриманих знань. 
Контроль – найбільш важлива ланка в навчальному процесі. 
Він виступає механізмом виявлення та оцінки результатів 
теоретичної підготовки студентів, а також виконаних ними 
дій. Одним із видів такого контролю є тестовий – інновацій-
на форма системи освіти, яка в останні десятиліття активно 
впроваджується в Україні [1, 2, 3]. 

Випускники медичних вузів обов’язково повинні вмі-
ти вирішувати завдання, які відповідають його кваліфіка-
ції державного освітнього стандарту. 

основна частина. На кафедрі терапевтичної стомато-
логії ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна 
академія» кожне практичне заняття розпочинається з тема-
тичного тестового контролю. При написанні тестових зав-
дань викладачі кафедри керувалися затвердженою освіт-
ньою – кваліфікаційною характеристикою державного 
стандарту вищої освіти для спеціальності «стоматологія» 
(переліком вмінь). Тестові завдання створені відповідно 
до тематичних планів, охоплюють питання етіології, па-
тогенезу, клінічних проявів, діагностичних особливостей, 
лікування та профілактики стоматологічних захворювань, 
які обов’язкові для вивчення в курсі дисципліни «терапев-

тична стоматологія». Тематичні тестові завдання написані 
з використанням клінічної ситуації, із дотриманням за-
гальноприйнятої діагностичної послідовності, але умови 
тестового завдання включають одну чітко сформульовану 
проблему. Всі тестові завдання мають п’ять варіантів від-
повідей, один із них вірний. Інші дистрактори відносяться 
до тієї ж категорії що і вірна відповідь, логічно сумісні 
з умовою завдання. Для виконання даного виду робо-
ти студентам відводиться конкретний час, але достатній 
для опанування клінічної ситуації та прийняття рішення. 
Якщо студенти мають глибокі знання з теми, то вирішення 
тестів не викликає особливих труднощів.

Тестові завдання представлені у вигляді збірників, 
а прийняті рішення студенти заносять у відповідний 
бланк, запропонований Центром тестування для атестацій 
«Крок», що наглядно показує результати тематичного тес-
тування як в кількісному, так і якісному відношенні. 

В ході тематичного тестового контролю на перший 
план виступає контролююча та оцінююча функції. Конт-
ро лююча функція здійснюється в процесі визначення ре-
зультатів навчальної діяльності в оволодінні теми навчаль-
ного семестрового плану шляхом підрахування процентів 
(балів) за виконання тестових завдань. Оцінююча функція 
тематичного тестового контролю реалізується шляхом 
переведення балів, отриманих при тестуванні в академіч-
ні оцінки, а також у висновках і рішеннях, зроблених та 
прийня тих на основі аналізу правильних відповідей та ко-
ментарів викладача групи. 

Тематичний тестовий контроль в процесі засвоєння 
матеріалу практичних занять дає можливість викладачу 
зробити висновок про рівень оволодіння студентами тео-
ретичних знань, і відповідно, прийняти рішення щодо 
рівня навчальних досягнень студентів групи з конкретної 
тематики дисципліни.
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Студентам, які допустили помилки, пропонується 
усно відповісти на запитання: «Чому вибрана відповідь не-
правильна?» або «Наведіть докази на користь правильного 
варіанту». Робота над невірними відповідями, їх усвідом-
лення, знайдення помилкової ланки в ланцюгу розумових 
дій значно зменшують ймовірність запам’ятовування по-
милкових знань та «витіснення» правильних відповідей. 
Також, таким чином викорінюється практика «вгадуван-
ня» студентом правильного рішення в тесті або задачі.

Висновки. Процес тематичного виконання тестових 
завдань, ретельно продуманих та відібраних на основі 
попереднього випробування, сприяє вдосконаленню, по-
глибленню, систематизації та активації засвоєння знань, 
сформульованих умінь, закріпленню набутих навичок 
клінічного мислення. Крім того, виконання таких завдань 
забезпечує формування творчого та свідомого ставлення 
студентів до навчання, до опанування професійних нави-
чок, виховання у студентів звички працювати регулярно, 
цілеспрямовано, а також допомагає створити серед сту-

дентів атмосферу змагання, здорової конкуренції, зацікав-
леності у досягненні високих показників у навчанні.

Таким чином, тестовий контроль виступає адекватною 
формою контролю знань студентів, оскільки по-перше, 
націлює студентів на виконання дій, по-друге узагальнює 
і впорядковує вивчене.
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В статті наведено аналіз результатів анкетування студентів-медиків стосовно їх ставлення до науки, оцінки рівня розви-
тку науки в Україні, характеристики складових іміджу науки, бачення можливих змін, загальних принципів наукової роботи 
студентів. Всі респонденти вказали важливість науки для суспільства, та необхідність зміни ставлення до науки в державі на 
сучасному етапі. Аналіз відповідей показав, що студенти мають чіткі характеристики предметного і соціального іміджу науки 
та особистісних рис сучасного науковця. Нажаль, престиж професії вченого вони схильні оцінювати як невисокий.

The article contains the analysis of medical students survey about their attitudes to science, assessing the level of the science 
development in Ukraine, the characteristics of the science image components, visions of possible changes, general principles of student’s 
scientific work. All the respondents indicated the importance of science to society and the need to change the attitudes to science in 
our country today. Analysis of the responses showed that students had clear characteristics of objective and social science image and 
personality traits of the modern scientist. Unfortunately, they tend to evaluate the prestige of the scientist as low.

На сьогоднішній день розвиток науки є одним з основ-
них показників розвитку суспільства. Існують три основні 
концепції науки у суспільстві: наука як сукупність най-
більш об’єктивних знання; наука як діяльність; наука як 
соціальний інститут, який формує спеціалістів у всіх га-
лузях [1, 2]. Сучасна наука являє собою органічну єдність 
цих трьох складових. Основним завданням навчання у ви-
щій школі є не просто передача знань, а створення спри-
ятливих умов для їх творчого переосмислення, що є під-
ґрунтям для зародження нових наукових ідей. Діяльність 
викладача ВНЗ також передбачає здійснення наукової ді-
яльності, оскільки саме її результати, викладені у фахових 
наукових виданнях, є передумовою одержання наукового 
ступеня та вченого звання. Ставлення студентів до науки 
в цілому та до наукової діяльності, як можливої сфери са-
мореалізації, є психологічною основою мотивації вибору 
кар’єри науковця. Саме студенти є базою для поповнення 
науки новими поколіннями вчених. 

метою нашого дослідження було вивчення ставлення 
студентів до сучасної української науки та аналіз складо-
вих іміджу науки очима студентів. 

Об’єктом дослідження нами вибрані 40 студентів 
5–6 курсів медичного факультету № 2 ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна академія». Пред-
метом дослідження було вивчення ставлення студентів 
до науки в Україні, аналіз іміджу науки в студентському 
середовищі. На нашу думку студенти старших курсів по-
винні позитивно ставитися до науки, мати чітку уяву про 
принципи організації наукового процесу в медицині, роль 
науки в розвитку медичної галузі та суспільства в цілому. 
Нами проведено добровільне анонімне анкетування з ви-
користанням відкритих та закритих питань. Запропонова-
на анкета складалася з 10 питань стосовно ставлення сту-
дентів до науки, оцінки рівня розвитку науки в Україні, ха-
рактеристики складових іміджу науки, бачення можливих 
змін, принципів та організації наукової роботи студентів у 
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ВНЗ. Аналіз відповідей проводили об’єднуючи однотип-
ні відповіді та розраховуючи їх відсоткову частку від усіх 
опитаних респондентів.

результати дослідження та їх обговорення. Аналіз 
відповідей на питання: «Чи добре розвинена медична на-
ука в Україні?», показав, що 80 % студентів вважає – «не 
добре» і 20 % – «задовільно». 100 % респондентів відпові-
ли, що на сучасному етапі розвитку ставлення до науки в 
державі потребує змін. Оцінюючи стан вітчизняної науки, 
відповіді розподілилися так: на суттєве відставання її від 
світового рівня вказують 37,5 % респондентів, як відпо-
відність її рівня світовому визнає – 12,5 %. А на питання: 
«Чи має Україна шанс підвищити рівень наукових досяг-
нень в майбутньомі?», – 97,5 % опитаних студентів відпо-
відає ствердно.

Значущим фактором, що визначає формування іміджу 
науки є джерело інформації про фахові наукові досягнен-
ня [2]. Для 50 % респондентів має значення особисте озна-
йомлення респондента з науковою інформацією. На нашу 
думку, це є закономірним, оскільки більшість викладачів 
у ВНЗ використовують дані сучасних наукових досягнень 
в педагогічному процесі і спілкуванням між викладачем і 
студентом дозволяє зацікавити студентів наукою. 

На запитання «Кого із вітчизняних медиків-науковців 
із світовим визнанням знають студенти і в яких галузях 
медицини їх досягнення?», відповіді були невтішними. 
Нажаль, студенти називали лише імена вчених з минулих 
століть. Жоден з респондентів не знає науковців сучаснос-
ті. Тому ми вважаємо за доцільне при вивченні дисциплін 
акцентували увагу студентів на новітніх наукових досяг-
неннях. 

30 % респондентів зазначили, що мають власний до-
свід наукової роботи в наукових студентських гуртках. Але 
більшість студентів вказали, що протягом навчання займа-
лися в гуртках на різних кафедрах, відповідно до предме-
тів, які вивчалися на різних курсах. Лише 5 % респондентів 
зазначили, що протягом кількох навчальних років відвіду-
вали гурток на одній кафедрі. Напевно, це можна поясни-
ти пошуком наукового чи фахового напрямку діяльності, 
оскільки у більшості студентів світогляд стосовно певної 
спеціальності формується протягом навчання у ВНЗ. Хоча 
не можна виключити і заняття студентів у науковому гурт-
ку з метою покращення оцінки з певної дисципліни. Всі 
опитані респонденти відмітили, що цікавляться інформа-
цією про медичну науку в засобах масової інформації, фа-
хових періодичних виданнях. 100 % опитаних студентів 
відвідували наукові медичні конференції, які проводилися 
у ВНЗ. 20 % приймали участь з доповідями у студентських 
наукових конференціях. 

Аналіз характеристик предметного іміджу науки, за-
значених студентами, показав такі результати: 100 % опи-
таних вважає, що досягнення вітчизняних учених мають 
практичну цінність для медицини. Економічно ефектив-
ною вітчизняну медичну науку вважає 70 % студентів, ак-
туальною – 57,5 % студентів, теоретичне значення медич-
ної науки зазначає 60 % респондентів, перспективність – 
50 %. Таким чином, найбільш значущим фактором біль-
шість студентів вважає саме практичну цінність наукових 
результатів. Це добре узгоджується з домінуючою в даний 

час споживчої позицією суспільства по відношенню до на-
уки, яка передбачає її оцінку як прагматичної цінності. Всі 
опитані студенти вважають, що результативність наукових 
розробок залежить від повноцінного фінансування і наяв-
ності сучасного обладнання.

Серед факторів соціального іміджу науки нами були 
запропоновані такі: «просвіта», «прогрес», «вирішення 
соціальних проблем», «необхідність науки», «робота за 
кордоном», «зв’язок науки і практики», «авторитет науки 
в суспільств»і. Аналіз анкетування дозволяє говорити про 
домінування фактору «необхідність науки». Саме так за-
значили 100 % респондентів. Вони вважають, що думка 
вчених є важливою для суспільства. Наукову діяльність, 
як спосіб отримати роботу за кордоном розглядає 77,5 % 
студентів. Значення науки для просвіти та прогресу вбачає 
70 % опитаних, зв’язок науки і практики – 65 %, авторитет 
науки в суспільстві – лише 37,5 %. Всі опитані студенти 
вважають, що сучасна медицина повинна базуватися лише 
на новітніх наукових дослідженнях і мати екологічну спря-
мованість. 

Аналіз відповідей стосовно персонального іміджу 
вченого показав такі результати: всі респонденти вважа-
ють, що сучасний науковець – це професіонал і його до-
сягнення визнають не лише в нашій країні. Питання, яке 
стосувалося бачення студентами віку сучасного науковця 
мало такі відповіді: 50 % студентів вважає найкращим вік 
до 40 років, 35 % – 40–50 років, 15 % – старше 50 років. 
На нашу думку це свідчить про те, що у процесі вибору 
професійного шляху студенти орієнтуються на близьких 
за віком професіоналів і психологічно готові наслідувати 
їх приклад. Запропоновані в анкеті такі риси іміджу нау-
ковця, як «талант», «ентузіазм ученого», «відданість спра-
ві» взагалі не були відмічені, як характеристики сучасно-
го вченого. Відомого вченого готові визнати втіленням 
успішної людини в українському суспільстві лише 25 % 
опитаних. Цікавими, на нашу думку, виявилися відповіді 
на запитання: «Чи бажають випускники після закінчення 
ВНЗ займатися наукою?». Ствердно відповіли лише 10 % 
респондентів. Це свідчить про те, що не підкріплена ви-
сокою заробітною платнею діяльність є не надто популяр-
ною в українському суспільстві.

Таким чином, проведене анкетування свідчить про те, 
що студенти старших курсів медичного вузу не байдужі 
до стану науки в нашій державі, цікавляться науковими 
досягненнями, мають чіткі характеристики предметного і 
соціального іміджу науки та особистісних рис сучасного 
науковця. Нажаль, престиж професії вченого вони схильні 
оцінювати як невисокий. Виділення критеріїв оцінки су-
часної науки, параметрів її іміджу може сприяти побудові 
системи підготовки в вузах майбутніх науковців. 
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досВід ЗастосуВання Внутрішнього контролю якості осВіти  
у луцькому БаЗоВому медичному коледжі

О. М. Савчук
Луцький базовий медичний коледж

THE ExPERIENCE OF APPLICATION OF INTERNAL CONTROL OF QUALITY OF EDUCATION 
IN LUTSK BASE MEDICAL COLLEGE 
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У статті висвітлено організацію внутрішнього контролю якості освіти у медичних коледжах, виділено основні напрями 
внутрішньоколеджевого контролю з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», описано внутрішню систему за-
безпечення якості освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному коледжі. Автор подає інформацію з досвіду багато-
річного застосування форм і методів такого контролю в навчальному закладі. 

This article explains the organization of internal control of quality of education in medical colleges, distinguishes the main directions 
of internal college control taking into account the requests of the Law of Ukraine «About high eduсation», describes the internal system 
of application of quality of educational activity in Lutsk Basic Medical College. The author gives information by experience of long-
time application of forms and methods of such control in educational institution. 

Вступ. Закон України «Про вищу освіту» створив 
нормативно-правові засади державної політики у сфері 
вищої освіти, спрямовані на її системне реформування 
і, перш за все, на удосконалення системи підготовки фа-
хівців, яка має стати спроможною динамічно й адекватно 
реагувати на виклики і потреби економіки, забезпечувати 
якість знань і вмінь здобувачів вищої освіти відповідно до 
міжнародних стандартів якості вищої освіти та стандартів 
якості вищої освіти України.

Завдання забезпечення якості вищої освіти є багато-
плановим і включає:

– Наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансо-
вих, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-
методичних тощо);

– організацію навчального процесу, яка найбільш 
адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку на-
ціональної і світової економіки та освіти;

– контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості підго-
товки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

основна частина. Формуванню внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у Луцькому базовому медичному коледжі передува-
ло ґрунтовне вивчення національної системи забезпечен-
ня якості освіти.

Варто визнати, що слабкою ланкою системи оцінюван-
ня якості освіти є недосконалість нормативно-правового 
забезпечення діяльності ВНЗ. Низка показників і критері-
їв потребують узгодження з новим Законом України «Про 
вищу освіту» та підзаконними актами, прийнятими для 
його реалізації. 

Крім того, сьогодні місце коледжів і технікумів в онов-
леній системі освіти залишається невизначеним.

Це стає підставою для переосмислення стратегічних 
цілей і поточних завдань розвитку та діяльності кожного 
навчального закладу, визначення власної позиції, коригу-
вання принципів та шляхів реалізації системи менеджмен-
ту в усіх його сферах.

«Опис внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності у Луцькому базовому медичному ко-
леджі» схвалений педагогічною радою (протокол №5 від 
26.02.2015р.) і затверджений директором навчального за-
кладу. 

 Система внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності передбачає здійснення ряду заходів, у тому 
числі контрольних. На цьому рівні застосовується давно 
сформована у Луцькому базовому медичному коледжі 
система внутрішнього контролю за якістю освітньої діяль-
ності, навчально-методичним та матеріально-технічним 
забезпеченням . 

Відомо, що процес контролю складається з чітко ви-
значених етапів:

– встановлення стандартів і критеріїв;
– порівняння з ними досягнутих результатів;
– прийняття коригуючих дій (при потребі).
Учасники навчально-виховного процесу ознайомлені з 

вимогами, керівники дотримуються етики контролю, тому 
в колективі панує ставлення до нього як до невід’ємної 
частини діяльності навчального закладу.

У Луцькому базовому медичному коледжі щоріч-
но складається План-графік проведення внутрішнього 
контролю – дієвий засіб підвищення ефективності робо-
ти учасників навчально-виховного процесу. Це основний 
документ, яким визначаються об’єкт, мета, зміст і форма 
контролю, терміни проведення, відповідальні особи та ві-
домості про аналіз підсумків. Підсумки виконання конт-
рольних заходів систематично обговорюються на засідан-
нях педагогічної ради, адміністративної ради, циклових 
(предметних) комісій тощо, у разі необхідності прийма-
ються рішення про здійснення відповідної корекції.

Системою передбачений контроль за:
– кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
– навчально-методичним забезпеченням освітньої ді-

яльності;
– якістю підготовки фахівців;
– матеріально-технічним забезпеченням освітньої ді-

яльності.
Підбір і використання науково-педагогічних кадрів 

у Луцькому базовому медичному коледжі здійснюється з 
урахуванням фаху та кваліфікації викладачів і відповідає 
вимогам та критеріям, визначеним для категорії праців-
ників, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів 
та бакалаврів. Викладачі вчасно проходять планове підви-
щення кваліфікації, досвідчені фахівці передають педаго-
гічний та фаховий досвід молодим.
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Навчально-методичне забезпечення освітнього про-
цесу включає основні документи: стандарти вищої освіти 
(ОПП, ОКХ та ЗД); стандарти освітньої діяльності; на-
вчальні плани. 

На їх основі розробляються та затверджуються внут-
рішньоколеджеві документи на кожен навчальний рік:

– графік навчального процесу;
– робочі навчальні плани;
– робочі навчальні програми;
– педагогічне навантаження тощо.
Відповідно до наказу МОН України №47 від 

26.01.2015 року «Про особливості формування навчаль-
них планів на 2015/2016 навчальний рік» для першого кур-
су здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра сформовані 
навчальні плани (робочі навчальні плани) з урахуванням 
вимог Закону України «Про вищу освіту». 

У коледжі запроваджена система поетапного конт-
ролю за якістю підготовки фахівців.

З метою підвищення відповідальності учасників на-
вчального процесу та ефективності виконання навчально-
го плану відповідно до Положення двічі за семестр прово-
диться проміжна атестація студентів. Підсумки атестації 
розглядаються на засіданнях групи аналізу.

Протягом навчального року за попередньо затвердже-
ним графіком виконуються Комплексні контрольні роботи 
та Директорські контрольні роботи, зрізи практичних на-
вичок з дисциплін циклу професійної та практичної під-
готовки, результати яких обговорюються на засіданнях 
адміністративної та педагогічної рад коледжу.

Вивчення всіх дисциплін завершується підсумковим 
контролем, у формах, передбачених навчальними плана-
ми. Результати фіксуються у журналах навчальних занять, 
екзаменаційних і семестрових відомостях та залікових 
книжках. Розроблені та затверджені рішеннями циклових 
комісій критерії оцінювання знань студентів забезпечують 
дотримання об’єктивності.

На основі підсумкових оцінок куратори груп визнача-
ють рейтинг студентів і показники успішності академіч-
них груп. Завідувачі відділень виводять аналогічні показ-
ники по відділеннях. Ця інформація використовується для 
визначення рейтингу академічних груп, аналізується ви-
кладачами відповідних циклових комісій і педагогічною 
радою коледжу.

Контроль якості професійної підготовки студентів 
здійснюється за допомогою узагальнених кваліфікацій-
них завдань, які доступні для студентів протягом усього 
періоду підготовки.

Рівень фахової підготовки студентів оцінює Державна 
кваліфікаційна комісія (ДКК) при проведенні комплексних 
кваліфікаційних екзаменів.

Студенти випускних курсів спеціальностей «Сестрин-
ська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа» 
і «Лабораторна діагностика» складають ліцензійний іс-
пит «Крок М», його результати зараховуються як теоре-
тична частина Комплексного кваліфікаційного екзамену. 
Оцінювання практичних умінь і навичок здійснюється у 
ході практичного етапу ККЕ. За двома оцінками рішенням 
ДКК виводиться підсумкова оцінка. 

При складанні щорічного звіту Луцького базового 
медичного коледжу, звіту про самоаналіз при акредитації 
напряму підготовки, спеціальності проводиться аналіз ре-
зультатів семестрового контролю, заліків переддипломної 
практики та Комплексних кваліфікаційних екзаменів з 
акредитованих спеціальностей.

Матеріально-технічне забезпечення навчального про-
цесу відповідає вимогам до проведення лекційних, прак-
тичних і лабораторних занять, навчальної та виробничої 
практик. Протягом останніх років динаміка розвитку 
матеріально-технічної бази Луцького базового медично-
го коледжу була позитивною. Інвентаризація як основна 
форма контролю за наявністю та збереженням матеріаль-
них цінностей проводиться регулярно перед складанням 
річної бухгалтерської звітності та в інших передбачених 
інструкцією випадках.

Висновки. Керівництво ЛБМК бере на себе відпові-
дальність за розробку та впровадження у практику його 
діяльності системи менеджменту якості освіти, приділяю-
чи першочергову увагу питанню якості підготовки фахів-
ців, прагнучи добитися стійкої довіри до коледжу з боку 
суспільства. 

Безумовно, що з огляду на недосконалість нормативно-
правового забезпечення діяльності ВНЗ, загальні традиції 
та консерватизм поглядів щодо необхідності змін в сис-
темі вищої освіти, запровадження системи менеджменту 
якості освіти об’єктивно може виявитися дуже складною 
проблемою. Але в процесі загострення конкуренції між 
вищими навчальними закладами ця система може стати 
стратегією майбутнього виживання навчального закладу.
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проБлеми оцінюВання якості проФесійної підготоВки ФахіВціВ  
у Вищих наВчальних Закладах україни

Б. Д. Семенюк 
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

Забезпечення якості професійної підготовки фахівця 
у вищих навчальних закладах є однією з актуальних проб-
лем системи вищої освіти в сучасних умовах. Оцінювання 
професійної підготовки фахівця, потребують більш гли-
бокого дослідження проблем: створення системи оціню-
вання якості вищої освіти; уточнення суті поняття «якість 
підготовки фахівця»; порівнювання різноманітних під-
ходів до оцінювання якості вищого навчального закладу; 
оптимальний відбір сукупності показників для оцінки 
якості; взаємозв’язок поняття «модель фахівця» з проце-
дурою проведення комплексної оцінки якості підготовки 
фахівця у ВНЗ; узагальнення досвіду зарубіжних та укра-
їнських університетів стосовно створення системи оціню-
вання якості підготовки випускників.

Замовниками фахової підготовки спеціаліста у вищих 
навчальних закладах согодні є: по-перше – особистість, 
яка здобуває освіту, по-друге – виробництво, для якого 
готуються кваліфіковані фахівців, по-третє – держава, яка 
виступає як гарант освітнього процесу. Для того, щоб кож-
ний із перерахованих замовників міг оцінити якість на-
даних закладом вищої освіти послуг, необхідно розкрити 
суть базових понять таких як: якість вищої освіти, якість 
підготовки фахівця, система якості, підходи до оцінки 
якості роботи вищого навчального закладу.

Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує, 
що сучасна наука має чимало теоретичних і практичних 
на дбань стосовно цього питання. Оцінювання якості під-
готовки фахівців, методика розробки складових комплек-
сного оцінювання готовності випускників вищих навчаль-
них закладів до здійснення професійної діяльності, ство-
рення вищими навчальними закладами системи оціню-
вання подано в роботах як українських, так і зарубіжних 
авторів, зокрема: Г.Г. Азгальдова, Л.І. Анищевої, В.А. До-
лятовського, Л.М. Віткіна, П.І. Канівця, П.В. Кулєшова, 
Є.М.  Мелешко, В.В. Стешенка, А.І. Субетто, Ю.Г. Татура, 
Р.А. Фатхутдинова.

Під якістю підготовки фахівця ми розуміємо сукуп-
ність властивостей, якостей, здібностей та здатностей, 
характеристик фахівця, рівень яких формується в проце-
сі здійснення ним навчальної діяльності у закладі вищої 
освіти і повинен відповідати вимогам споживачів (сус-
пільства, ринку праці, роботодавців, самої особистості).

Серед проблем системи підготовки фахівців назива-
ють наступні:

- проблема невідповідності структури знань, умінь у 
молодих фахівців виробничим вимогам унаслідок розриву 
раніше існуючих системних зв’язків між виробництвом, 
наукою і освітою;

- проблема оцінки рівня конкурентоспроможності під-
готовки фахівців; проблема невідповідності кваліфікацій-
ної характеристики фахівця вимогам ринку професійної 
праці, роботодавців; 

- проблема неадекватності вмісту навчального плану і 
робочих програм необхідним компетенціям відповідно до 
потреб розвитку ринку праці;

- проблема розвитку системи моніторингу і контролю 
якості підготовки фахівців, що включає:

 а) систему внутрішньої оцінки якості підготовки, а 
саме методи оцінки при вхідному, поточному і підсумко-
вому контролі якості підготовки фахівців;  

б) систему зовнішньої оцінки якості підготовки фа-
хівців.

Також важливими кроком є створення вищим навчаль-
ним закладом власної системи, яка б дала можливість оці-
нити якість підготовки випускників. Для цього необхідно 
використати комплекс показників, завдяки яким можна 
об’єктивно оцінити майбутнього фахівця. Якість техноло-
гій навчання у вищому навчальному закладі безпосеред-
ньо впливає на рівень фахової підготовки і розв’язання 
цієї проблеми можливо за умов:

- наукової організації та інтенсифікації навчального 
процесу;

- встановлення оптимальних співвідношень між ви-
вченням фундаментальних і спеціальних дисциплін, тео-
ретичною та практичною підготовкою.

З метою забеспечення більшої об’єктивності оцінюван-
ня якості підготовки фахівців у ВНЗ необхідно враховувати 
самооцінку випускників, які нададуть додаткову інформа-
цію про їх готовність здійснювати професійну діяльність, 
про рівень сформованості тих чи інших якостей та власти-
востей. Показники для оцінювання якості підготовки фа-
хівця повинні бути або уніфіковані для всіх спеціальностей 
вищого навчального закладу, або сформовані для кожної 
спеціальності окремо, враховуючи її специфіку.
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осоБлиВості органіЗації Внутрішнього контролю якості осВіти на каФедрі 
Внутрішніх хВороБ
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Запорізький державний медичний університет

Вступ. В підготовці майбутніх лікарів на рівні між-
народних вимог провідна роль належить якості медич-
ної освіти. Система забезпечення якості освіти включає: 
оцінку якості освітніх програм на відповідність до вимог 
ринку; самостійний пошук викладачем шляхів поліпшен-
ня програми, на основі визначення її інноваційного потен-
ціалу і реальної цінності знань на даний момент; систему 
контролю якості навчання на основі самооцінки; стандарт 
освіти, зорієнтований на рівень підготовленості студентів, 
а не на мінімум запропонованого змісту освіти. В цілому, 
ситуація, що склалася в галузі забезпечення якості на-
вчання вимагає оновлення системи її контролю, заснова-
ної на мотиваційному принципі, що активізує викладача 
і студента. Передбачається три види внутрішнього конт-
ролю: самоконтроль, контроль якості знань студентів та 
контроль освітніх програм. Самоконтроль – це самоаналіз 
і самооцінка діяльності того, хто навчається і виклада-
ча, передбачає визначення рівня засвоєння матеріалу. На 
основі самоконтролю діяльності на різних організаційних 
рівнях (кафедра, факультет, університет), проводиться ви-
значення стратегії розвитку з урахуванням аналізу ризиків 
і помилок, короткострокових і довгострокових вимог до 
підготовки фахівців. Контроль якості знань студентів про-
водиться у вигляді поточної атестації, яка враховує роботу 
студента протягом семестру, проміжної атестації здійсню-
ваної у вигляді здачі іспитів і заліків, а також підсумкової 
державної атестації. Контроль освітніх програм передба-
чає оцінку навчальних планів, а також робочих програм і 
методичних розробок в розрізі дисциплін.

основна частина. На кафедрі внутрішніх хвороб № 1 
ЗДМУ приділяється значна увага всім видам внутрішнього 
контролю, але при всій пріоритетності кінцевих результа-
тів навчання, істотним моментом, в умовах кредитної тех-
нології, є проведення поточного контролю знань студентів 
під час академічного періоду. На першому етапі, перед 
початком вивчення змістовних модулів, проводиться пере-
вірка вхідного рівня знань та вмінь студентів за допомо-
гою тестових та ситуаційних завдань, практичних навичок 
під час клінічного огляду хворого. Як варіант контролю 
навчального процесу, зазвичай практикується проведен-
ня відкритих занять, взаємовідвідування, перевірка ме-
тодичного забезпечення. З метою кращого забезпечення 
навчального процесу на кафедрі розроблені та підготов-
лені навчально-методичні матеріали (як в електронному, 
так і в паперовому варіантах): методичні рекомендації до 
практичних занять та для самостійної роботи, презентації 
лекцій, депозитарій тестових та ситуаційних завдань. Оці-
нити і виміряти якість роботи кожного окремого студента, 

викладача дуже не просто, при цьому професіоналізм ви-
кладача оцінюється епізодично і суб’єктивно. 

Враховуючи, що поточний контроль знань студентів 
пов’язаний з суб’єктивним фактором, підсумковий конт роль 
має бути максимально об’єктивним і незалежним. Ця про-
блема вирішувалася шляхом застосування при підсумково-
му контролі тестової форми. Безперечною перевагою тесто-
вої форми контролю знань є її об’єктивність і незалежність. 
Основи педагогічної діагностики з використанням тестуван-
ня ґрунтовно розроблені і успішно застосовуються в усьому 
цивілізованому світі. Тестова форма конт ролю знань має як 
безсумнівні переваги, так і деякі недоліки. При такій фор-
мі виключається усне спілкування студента з викладачем, 
утруднюється перевірка логічних предметних зв’язків. При 
поточному контролі знань на кафедрі використовуються 
такі форми як співбесіда, письмове заповнення протоколів 
курації хворих, виступ студентів з повідомленнями і допо-
відями, захист історії хвороби. Іншими словами, форми по-
точного конт ролю повинні доповнювати форми, що вико-
ристовуються при підсумковому контролі. Якщо викладачі, 
намагаючись підготувати студентів до тестового іспиту, в 
ході семестру застосовують виключно тести, не відбуваєть-
ся системного засвоєння навчальної дисципліни, не розви-
ваються творчі здібності студентів. Одним з організаційно-
методичних завдань кафедри полягає в створенні умов, що 
дозволяють поєднати різні форми внутрішнього контролю 
якості навичок і вмінь. Обов’язковим є практична підго-
товка майбутнього лікаря: робота у відділенні з хворими, 
кабінетах інструментального дослідження, лабораторіях, 
оцінка результатів обстеження, аналіз електрокардіограм, 
рентгенограм, даних ультразвукового дослідження і т.і. 
Окрім того, велика роль приділяється самостійній роботі 
студентів, що підвищує мотивацію до більш високого рівня 
підготовки.

Висновок. Система менеджменту якості будь-якого 
вищого навчального закладу не може вважатися повною 
й ефективною, якщо в ній не застосовуються інструменти, 
що дозволяють здійснювати моніторинг основного про-
цесу – освітнього – з використанням інформаційних тех-
нологій. Таким чином, ефективний внутрішній контроль 
якості освіти на рівні кафедр, дозволяє вирішити багато-
планову задачу перед навчальним закладом.
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аналіЗ ріВня ЗастосуВання Вмінь самоконтролю Знань студентами третього 
курсу медичного уніВерситету

Г. С. Сивопляс-Романова
Харківський національний медичний університет

Самоконтроль знань є важливим компонентом ефек-
тивного опанування студентами обраної спеціальності. 
метою роботи було дослідити рівень застосування вмінь 
самоконтролю знать студентами 3 курсу медичного уні-
верситету. Студентів 3 курсу просили написати відповідь у 
вільній формі на наступні запитання: 1) що таке самоконт-
роль знать; 2) коли та де студенти навчалися самоконтро-
лю та 3) як застосовується самоконтроль знать в навчанні 
в університеті. Отримані результаті оброблені статистич-
но. Встановлено, що більшість студентів (78,9 %, р<0,05) 
дали вірне роз’яснення, що таке самоконтроль знань. При-
близно половина студентів (47 %) навчилися самостійно 
контролювати своє навчання у школі; третина студентів 
(31,9 %) опанували ці вміння під час навчання на молод-
ших курсах університету, інші студенти відповіли, що не 

знають, що або дали невірне роз’яснення. Серед студентів, 
які дали вірне пояснення самоконтролю знань постійно 
використовували його під час навчання 36 %, інші студен-
ти відповіли, що використовують самоконтроль набутих 
знань не завжди. При аналізі взаємозв’язку успішності 
студентів та використання ними вмінь самоконтролю було 
виявлене, що студенті які дали вірне пояснення самоконт-
ролю знань та регулярно використовували його в своєму 
навчанні, малий найвищу успішність (р<0,05). На підставі 
цього можна зробити висновки, що застосування само-
контролю підвищує якість підготовки майбутніх лікарів. 
Під час навчання викладачам необхідно звернути увагу 
на студентів, які не знають чи, можливо, не розуміють що 
таке самоконтроль, для чого та як його застосовувати під 
час навчання для покращення рівня набутих ними знань.

життЄВі цінності студентіВ-медикіВ

О. В. Соляник, А. В. Федченко
Запорізький державний медичний університет

Специфіка професійної діяльності лікаря в усі часи 
була направлена на профілактику захворювань, збережен-
ня здоров’я та життя людей. Однак існують протиріччя між 
об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікова-
них фахівцях в області медицини, які володіють вміннями 
спланувати своє професійне майбутнє, і недостатнім рівнем 
сформованості даної якості у студентів медичного універ-
ситету. Предметом аналітичної діяльності стало визначення 
фактичного рівня розвитку ціннісних уявлень студентів ме-
дичного вузу. За допомогою опитувальника, розробленого 
М. Рокичем, ми провели діагностику ціннісних орієнтацій 
студентів як системи особистих установок по відношенню 
до вже існуючих у суспільстві матеріальних і духовних 
цінностей. Вони являють собою сукупність переконань, 
прийнятих індивідом в якості власних внутрішніх орієнта-
цій; систему стійких відносин до світу. Ціннісні орієнтації 
студентів знаходяться на стадії формування та подальшого 
розвитку, тому методика М. Рокича націлена на виявлення 

ієрархії цінностей, розділених особистістю. Нами було про-
ведене анкетування60-тистудентів медичного університету 
третього року навчання з використанням методики М. Ро-
кича «Ціннісні орієнтації». Найбільш важливими термі-
нальними цінностями для студентів-медиків є: «здоров’я» – 
55,5 %, «кохання» – 24 %, «щасливе сімейне життя» – 24 %, 
«матеріально забезпечене життя» – 22,2 %, «наявність хо-
роших та вірних друзів» – 29,6 %; серед інструментальних 
цінностей виділяють: «вихованість» – 25,9 %, «чесність» – 
20,3 %, «життєрадісність» – 14,8 %, «освіченість» – 12,9 %, 
«відповідальність/самоконтроль» – 18,5 %. Таким чином, 
використана нами методика показала, що опитані студенти 
виховуються на правильних моральних принципах, бо на 
першому місці для них є здоров’я, що дозволяє визначити 
змістовну сторону спрямованості особистості та становить 
основу ставлення даної особи до навколишнього світу й 
інших людей, а також основу світогляду і життєвої кон-
цепції.
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методика оцінюВання Знань студентіВ З дисципліни  
«неорганічна хімія»

А. О. Стецьків, Л. В. Стецьків, О. В. Боднарчук, Г. О. Деркач
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Неорганічна хімія у вищій фармацевтичній 
освіті є однією з фундаментальних природничих дисци-
плін, яка формує основу хімічної грамотності провізора. 
Головною метою курсу неорганічної хімії є придбання 
майбутніми спеціалістами найбільш суттєвих навиків 
якісного і кількісного прогнозування проходження хіміч-
них реакцій; прищеплення студентам навичок хімічно-
го мислення та узагальнення результатів експерименту; 
уміння аналізувати властивості речовин; визначати умови 
зберігання речовин і можливі методи їх аналізу. 

основна частина. Метою даної роботи є спроба поді-
литись досвідом викладання та оцінювання неорганічної 
хімії на фармацевтичному факультеті ІФНМУ в умовах 
Болонської системи [1]. Програма дисципліни структу-
рована на 2 модулі, до складу яких входять блоки зміс-
товних модулів. Обсяг навчального навантаження описа-
ний в кредитах ECTS, які зараховуються студентам при 
успішному засвоєнні ними відповідного модуля. Всього 
на предмет виділяється 270 годин (9,0 кредитів ECTS), 
з них 34 години – лекції, 136 годин – практичні заняття, 
100 годин – самостійна робота студентів.

Важливим у вивченні будь-якої дисципліни є контроль 
знань. Згідно з принципами Болонської системи, поточний 
контроль знань здійснюється на кожному практичному за-
нятті, відповідно до конкретних цілей теми [2].

Для об’єктивності оцінки рівня знань студентів на 
кожному занятті виставляються бали за кожен вид діяль-
ності, що дозволяє студенту бачити, на якому етапі він по-
винен покращити свою працю.

Поточний контроль засвоєння теми проводиться на 
практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та 
під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. 
Поточний контроль передбачає написання тестових зав-
дань, письмових та усних опитувань тощо. Підсумковий 
контроль засвоєння модулю здійснюється на останньому 
занятті та передбачає усне опитування, написання студен-
том теоретичних та тестових завдань [3], а також контроль 
практичних навичок.

Тестові завдання складені з врахуванням контрольних 
питань, які наведені в методичних розробках до кожної 
теми [4]. Контрольні питання включають відповідні розді-
ли програми з неорганічної хімії для студентів фармацев-
тичного факультету [5].

Самостійна робота студентів контролюється під час 
кожного практичного заняття або підсумкового модульно-
го контролю та передбачає тестове й усне опитування [6].

Успішність кожного студента з неорганічної хімії 
оцінюється за 200-бальною рейтинговою шкалою. Мак-
симальна кількість балів, що виставляється студенту за 
кожний опанований модуль – 200 балів, в тому числі за 
поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами 
модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практич-
них заняттях у відповідності з конкретними цілями, під 
час індивідуальної роботи викладача зі студентами та під 
час поточного контролю змістових модулів, який включає 

оцінювання навчальної діяльності тем лабораторних та 
семінарських занять і самостійної роботи.

За поточну навчальну діяльність в межах змістових 
модулів студент може отримати 120 балів. Одержані бали 
додаються до суми балів, набраних студентом за поточну 
навчальну діяльність.

максимальна кількість балів в сумі за модулі 1 та 2 
складає 120 (19 занять × 6=114, індивідуальна самостійна 
робота студента – 6). 

мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового 
модульного контролю модулів 1та 2 – 57 (19 занять × 3 = 57).

Висновки. 1. Представлена система оцінювання дає 
можливість викладачам постійно контролювати знання 
студентів у процесі навчання та засвоєння матеріалу про-
ґрами, кориґувати його розуміння, сприяє більш якісному 
вивченню матеріалу дисципліни, підвищує ефективність 
засвоєння матеріалу, робить процес оцінювання знань та 
вмінь прозорим та доступним.

2. Окрім того, при цій системі оцінювання знань акти-
візується неперервний зворотній зв’язок студент ↔ викла-
дач, який дозволяє своєчасно змінювати і покращувати 
методику та методологію навчання.

3. Структурування матеріалу дисципліни на модулі 
та змістові модулі з наступною перевіркою кожного роз-
ділу дає можливість посилити контроль за рівнем знань та 
умінь студентів.

4. Перевагою цієї системи є також використання 
більш гнучкої багатобальної рейтингової шкали оціню-
вання успішності студентів у системі ECTS та постійний 
контроль успішності.
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удосконалення системи оцінюВання Знань студентіВ на підсумкоВому 
модульному контролі 

О. В. Стеченко, Н. К. Гребень
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

IMPROVEMENT OFKNOWLEDGEASSESSMENTFORSTUDENTSFINAL MODULE CONTROL

O. V. Srechenko, N. K. Creвеn
O. O. Bohomolets National Medical University

Оцінювання – це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента. За змістом необхідно оцінювати рівень 
сформованості вмінь та навичок, що визначені в ОКХ та відображені навчальною програмою відповідної дисципліни. 
Об’єктивізація оцінки здійснюється згідно системи ЄКТС та традиційною шкалою.

Evaluation – It determine the success of training. Researchthe various methods for assessing learning in our university contributed 
to the development of methods of evaluation and standardization of final module control. It should give priority to standardized methods: 
testing, structured written work, a structured procedure for the control of practical skills and regulate them.

Дослідження методів оцінювання різних форм на-
вчання в нашому університеті, оцінювання поточного 
контролю, підсумкового контролю та оцінки з дисциплі-
ни, сприяло розробці методів стандартизації оцінювання 
«Регламент складання ПМК», «Регламент відпрацювання 
практичних занять» на всіх кафедрах університету.

Підсумковий модульний контроль (ПМК) здійсню-
ється по завершенню вивчення всіх тем модуля. Вивчення 
особливостей проведення та оцінювання ПМК з дисци-
плін, що викладаються в університеті, дозволяє проаналі-
зувати та узагальнити структуру його складання. В 2014–
2015 н.р. в університеті розроблені регламенти проведен-
ня ПМК, регламенти відпрацювання практичних занять з 
дисциплін. Обов’язковою вимогою до форми проведення 
підсумкового контролю стали стандартизація та регламен-

тація цього процесу. Форми ПМК мали бути стандарти-
зованими: включати контроль теоретичної та практичної 
підготовки. Регламент складання ПМК, відпрацювань 
пропущених навчальних занять (поточний контроль) об-
говорювався та затверджувався на методичних нарадах 
кафедр, на засіданнях циклових методичних засідань з 
профільних дисциплін.

Висновки. Процедура та методика оцінювання суттє-
во впливають на остаточні результати, на можливість ана-
лізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому при оці-
нюванні, особливо підсумкового модульного контролю, 
необхідно надавати перевагу стандартизованим методам: 
тестуванню, структурованій письмовій роботі, структуро-
ваному за процедурою контролю практичних навичок та 
регламентувати форми навчання та їх оцінювання.

ВпроВадження електронного журналу оБліку ВідВідуВання та успішності 
студентіВ на каФедрі анатомії людини

В. О. Тихолаз, В. С. Школьніков, Ю. В. Грищенко, Л. Л. Залевський, Е. І. Алієв 
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Перевірка й оцінювання знань і умінь студен-
тів є невід’ємною умовою кредитно-трансферної систе-
ми. Слід зазначити, що дана система включає обов’язкове 
оцінювання знань студентів на кожному практичному 
занятті, а враховуючи збільшення їх числа з кожним 
роком, це зумовлює значне посилення навчального на-
вантаження на науково-педагогічний склад як при під-
готовці до поточних занять, так і до підсумкових мо-
дульних контролів. Адже, окрім контролю підготовки 
навчально-матеріальної бази, консультативної роботи, 
викладач повинен здійснювати розрахунки балів за поточ-
ну успішність як за національною шкалою, так і за шка-
лою Європейської кредитно-трансферної системи ECTS 
(EuropeanCreditTransferSystem).

основна частина. У 2015–2016 навчальному році 
на кафедрі анатомії людини Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова був розро-
блений і впроваджений електронний журнал обліку від-
відування та успішності студентів. Журнал розроблено 
співробітниками кафедри з використанням бази даних 
MySQL, мовою написання служила PHP. На кожному 

практичному занятті опитування студентів здійснюється 
за допомогою комп’ютерного тестування, а результати ав-
томатично реєструються в електронному журналі. Доступ 
до електронного журналу мають студенти (лише до своїх 
оцінок), викладач (до оцінок студентів академічних груп, в 
яких він викладає), завідувач кафедри (до оцінок студентів 
усіх академічних груп). Кожен студент у будь-який час має 
можливість потрапити у особистий кабінет на web-сайті 
кафедри анатомії людини та переглянути свою поточну 
успішність і результати складання підсумкових модульних 
контролів. Поряд з оцінками та відмітками про відвідуван-
ня у кабінеті вказується дата, перелік тем, а також відкри-
тий доступ до методичних розробок кафедри. Відповідно 
студент має можливість особисто контролювати свою по-
точну успішність та навчальний процес у цілому.

Висновки. Таким чином, впровадження електронного 
журналу обліку відвідування та успішності студентів має 
низку переваг. Надає швидкий доступ до результатів успіш-
ності студенту, викладачу та завідувачу кафедри, дозволяє 
оперативно інформувати деканати про оцінки студентів та 
швидко виявляти студентів з академічною заборгованістю. 
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Ведення електронного журналу дозволяє зменшити наван-
таження на викладача. Студент самостійно може знайти 
тему пропущеного заняття або заняття, за яке отримав неза-
довільну оцінку, та відпрацювати їх. Крім того, зменшення 
навантаження відбувається також за рахунок того, що час-
тина документації ведеться в електронному вигляді. Чітка 
регламентованість внесення оцінок до електронного жур-
налу знижує будь-яку вірогідність помилкового їх введення. 
Разом з тим, ніхто не має змоги змінити поточну успішність 
студента, окрім самостійно перескладених незадовільних 
оцінок та пропусків занять, що забезпечує абсолютну про-
зорість навчального процесу. 
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системний підхід до Внутрішнього контролю якості наВчального процесу 
дисципліни «менеджмент та маркетинг у Фармації» 

Н. О. Ткаченко, В. О. Демченко
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Удосконалення системи фармацевтичної освіти 
є запорукою стабільного розвитку держави та побудови су-
часної стратегії підвищення якості надання фармацевтичної 
допомоги. Якість освіти, як комплексне поняття, характе-
ризує ефективність даного виду діяльності з різних сторін: 
розробка стратегії, організація навчального процесу, мар-
кетинг, побудова системи якості та ін. Кредитно-модульна 
система організації навчального процесу (КМСОНП) вима-
гає від усіх учасників чіткого усвідомлення мети навчання 
та нової організації навчального процесу.

Запровадження єдиних національних стандартів за 
умов відповідності європейській і світовій системі ме-
неджменту якості та міжнародній системі стандартів се-
рії ISO 9000 є основною сучасною стратегію підвищення 
ефективності вітчизняної освіти та конкурентоздатності 
ВНЗ. Стандарт ISO 9000 базується на восьми принципах 
тотального менеджменту якості (ТQМ) і містить універ-
сальні вимоги до систем якості. Одним із восьми принци-
пів ТQМ є системний підхід в управлінні якістю навчаль-
ного процесу.

основна частина. У Запорізькому державному медич-
ному університеті на кафедрі управління і економіки фар-
мації, медичного і фармацевтичного правознавства забез-
печення високої якості вивчення дисципліни «Менеджмент 
і маркетинг у фармації» здійснюється на основі належного 
рівня організації навчального процесу, забезпечення висо-
кокваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами, 
впровадження нових методів і технологій навчання, підви-
щення фундаментальної та практичної підготовки, глибокої 
інтеграції навчального, наукового та інноваційного проце-
сів. Зазначимо, що у ЗДМУ було розроблено і впроваджено 
систему менеджменту якості (СМЯ) освіти у відповідності 
до вимог Державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 на 
основі міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та отримано 
сертифікат відповідності. 

Внутрішній контроль навчальної діяльності відбу-
вається у відповідності загальним принципам побудови 

системи менеджменту якості. У рамках даного підходу 
уся діяльність представлена у вигляді процесів, чітко ви-
значена їх сукупність, яка необхідна для оптимального 
функціонування, розвитку і вдосконалення системи, ви-
значено послідовність і взаємодія усіх процесів. Визначе-
но критерії й методи, що гарантують ефективне виконання 
визначених процесів, управління ними, наявність ресурсів 
і інформації, яка необхідна для забезпечення дії процесів 
та їх моніторингу. Проводиться спостереження, оцінка і 
аналіз процесів, за результатами якого здійснюється захо-
ди, які необхідні для досягнення запланованих результатів 
і постійного удосконалення процесів.

Стандартом «Засоби діагностики рівня якості ви-
щої освіти» у ЗДМУ установлено інформаційну базу, на 
основі якої формуються засоби об’єктивного контролю 
рівня професійної підготовки спеціалістів; технологію 
конструю вання стандартизованих засобів об’єктивного 
контролю і технологію використання стандартизованих 
засобів об’єктивного контролю.

Суттєвим моментом в умовах кредитної технології є 
проведення поточного контролю знань студентів у ході 
академічного періоду, який і визначається як один із еле-
ментів системи внутрішнього контролю. Крім того, до 
внутрішнього контролю слід обов’язково віднести під-
сумковий контроль. При побудові системи і організації 
внутрішнього контролю спираємося на Типову і Робочу 
програми з дисципліни, де зазначені форми контролю на 
кожний навчальний період.

Щоб якісно здійснити перевірку логічних предмет-
них зв’язків, засвоєння основних положень з кожної теми, 
перевірити навички письмового викладення отриманих 
знань, під час поточного внутрішнього контролю викорис-
товуємо такі форми як співбесіда, письмове опитування 
з теорії, виступ студента з доповіддю, захист курсової 
роботи, тощо. Такий підхід розвиває системне засвоєння 
навчальної дисципліни та творчі здібності студентів. При 
цьому попередньо здійснюється вхідний контроль знань з 
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використанням тестових завдань середнього рівня склад-
ності.

Для усунення суб’єктивності, а також для збереження 
незалежності використовуємо тестову форму діагностики 
у здійснені підсумкового контролю. Тестові завдання роз-
робляються провідними доцентами кафедри, згідно вста-
новлених стандартів і правил.

Отримані результати поточного і підсумкового конт-
ролю використовуємо для аналізу, корегування дій і роз-
робки запобіжних заходів. Наприклад, результати серед-
ньої поточної успішності по кожній групі, а отже і по 
викла дачу, можна порівняти з середньою екзаменаційною 
(модульною) оцінкою. На основі такого порівняння прий-
маються рішення керівництвом (завідувач кафедри, від-
повідальний за організаційно-методичне забезпечення) 
методичного і організаційного характеру.

Торкнемося ще одного моменту, який стосується 
внутрішнього контролю. Це впровадження електронної 
системи щотижневої реєстрації відвідування і успішнос-
ті студентів. Саме ця електронна система «Електронний 
журнал» запрацювала з вересня 2015 року на фармацев-
тичному факультеті ЗДМУ. Доступ для введення даних 
успішності і відвідування студентів суворо регламентова-
но, для чого викладачі використовують особисті логіни і 
паролі. Така незалежна електронна система дозволяє здій-
снювати контроль керівництвом різних рівнів (кафедри, 
деканату, ректорату).

Висновок. Ефективний внутрішній контроль можли-
вий при обов’язковому системному підході. Накопичений 
досвід дає можливість впевнено констатувати зручність і 
перспективність обраного підходу, можливість постійно 
удосконалювати якість навчального процесу.

проВедення підсумкоВого Заняття на каФедрі медичної Біології  
як покаЗник якості наВчального процесу 

Л. Я. Федонюк, О. М. Ярема, Х. Ю. Недошитко, Н. Б. Гливка
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Навчальний процес у вищих навчальних за-
кладах – це система організаційних і дидактичних захо-
дів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному 
освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до дер-
жавних стандартів освіти [1]. Навчальний процес базуєть-
ся на принципах науковості, гуманізму, демократизму та 
орієнтується на формування освіченої особистості, здат-
ної до постійного оновлення наукових знань та професій-
ної майстерності.

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотно-
го зв’язку в процесі навчання. Вони визначають відповід-
ність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок 
вимогам стандартів вищої освіти та інших нормативних 
документів, а також забезпечують своєчасне коригування 
освітнього процесу [2]. 

основна частина. В організації навчального процесу 
кафедри медичної біології ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ 
України» при оцінюванні студентів приділяється перевага 
стандартизованим методам контролю, а саме: тестування 
(усне, письмове, комп’ютерне); структуровані письмові 
роботи; структурований контроль практичних навичок; 
усне опитування; усна співбесіда. Серед форм контролю 
(попередній (вхідний), поточ ний, підсумковий), які широ-
ко використовуються у навчальному процесі кафедри, у 
2015–2016 навчальному році запроваджено використання 
рубіжного контролю [3]. 

Рубіжний (тематичний) контроль є засобом виявлення 
рівня засвоєння студентами блоку відповідних тем розділів 
із дисципліни «Медична біологія». Тематичний контроль 
проводиться на спеціально відведеному підсумковому за-
нятті тривалістю 2 години, де застосовується об’єктивний 
контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних 
навичок студентами шляхом тестування, усної співбесіди 
та виконання практичного завдання.

Підсумкове заняття включає виконання студентом ін-
дивідуального завдання у вигляді розв’язування ситуацій-
них задач, вирішення конструктивних завдань, проведен-

ня техніки мікроскопування, а також вирішення тестових 
завдань, проведення індивідуального усного опитування 
з відповідних тем розділу дисципліни. Проводиться в 
письмово-усній формі у три етапи:

1. Письмовий контроль шляхом відповіді на тестові 
завдання, вирішення конструктивних завдань та/або ситу-
аційних задач; 2. Виконання практичного завдання шля-
хом визначення груп крові батьків і дитини, складання 
генеалогічного родоводу, визначення типу успадкування 
ознаки, аналізу карітипу людини, визначення хромосомної 
хвороби, або ідентифікації збудника за допомогою лупи 
та/або світлового мікроскопа із подальшим аналізом і оці-
нюванням структурних особливостей будови паразита та 
його життєвого циклу; 3. Відповіді на теоретичні питання. 
Кожному студенту пропонується три питання із відповід-
них розділів, на які він повинен дати відповідь при усній 
співбесіді з викладачем.

Студент вважається допущеним до підсумкового занят-
тя, якщо він відвідав усі аудиторні заняття, опанував (зара-
ховано) практичні навички, передбачені в матрикулах.

Форма проведення підсумкового заняття та система 
оцінювання рівня знань визначені кафедрою та висвітлені 
у робочій програмі з дисципліни. У навчальному році пе-
редбачено проведення двох підсумкових занять.

Висновок. Отже, застосування тематичного (рубіжно-
го) контролю у вигляді підсумкового заняття є показником 
якості вивчення матеріалу, засвоєння практичних навичок, 
а також пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, пси-
хологічних і організаційних якостей студента.

література
1. Конституція України. Закон України «Про вищу 

освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38, 
ст. 2004)).

2. Положення про організацію освітнього процесу в 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачев ського МОЗ України» – Тернопіль. – 
2015р. – 36с.
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3. Медична біологія: робоча програма для студентів 
спеціальність 7.12010001 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» / 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» ; [уклад.: Л.Я. Фе-
донюк, О.М. Ярема] – Тернопіль. – 2015 р. – 25 с.

керуВання процесом наВчання

Н. С. Фізор, М. С. Образенко, В. С. Бєглая
Одеський національний  медичний університет

Керованим можна вважати таке навчання, при якому 
контролюється кожний крок кожного студента, коли викла-
дач неперервно одержує інформацію, як кожен студент  на 
кожному етапі заняття засвоює знання або оволодіває вмін-
нями і навичками. Система  моніторингу студентів за до-
помогою тестування дозволяє організувати збір, обробку та 
зберігання інформації про хід навчального процесу, а також 
надає можливість впливати на цей процес водночас, як збо-
ку викладачів так  і збоку студентів. Індивідуальне тесту-
вання здійснюється на кожному практичному занятті. 

Управління процесом навчання, де наявний контроль 
не тільки за кінцевим результатом, але й за процесом вико-
нання роботи, здійснюється за такою загальною схемою: 

1. Вказується тема, мета заняття. 
2. Встановлюється початковий (вхідний) рівень знань 

студентів. 
3. Визначається програма виконання практичних на-

вичок. 
4. Забезпечується одержання інформації про стан 

управління в кожній його момент (наявність зворотного 
зв’язку). 

5. Проходить переробка інформації, яку одержують 
по системі зворотного зв’язку, намічаються і реалізуються 
корегуючі впливи. 

Під час організації роботи викладача до проведення 
заняття існують такі моменти: 

– підбір літератури і вибір наукового матеріалу, пред-
ставленого в найдоступнішій і найлаконічнішій формі;

– структурування навчального матеріалу за найопти-
мальнішою концепцією; 

– включення в концепцію прикладів із аптечної прак-
тики;

– підбір допоміжних засобів (плакатів, таблиць, слай-
дів тощо).

Таким чином процес навчання, враховуючи загаль-
ну схему управління, стає керованим. Один із можливих 
шляхів його удосконалення – спеціально структурована  
організація процесу засвоєння знань як процесу заданого.

УДК 37.041:378:005.6:61
самостійна роБота як один іЗ аспектіВ реаліЗації моніторингу  

якості наВчання студентіВ медичних уніВерситетіВ

Л. В. Фоміна, О. В. Калініченко, Т. В. Скорбач, А. А. Семашко, А. К. Нестеренко
Харківський національний медичний університет

INDEPENDENT WORK AS ONE OF ASPECTS OF REALIZATION OF MEDICAL UNIVERSITIES 
STUDENTS STUDYING QUALITY MONITORING 

L. V. Fomina, O. V. Kalinichenko, T. V. Skorbach, A. A. Semashko, A. K. Nesterenko
Kharkiv National Medical University

У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти самостійної роботи студентів, її форми та види. Модернізація на-
вчального процесу спричиняє необхідність скорочення годин, відведених для аудиторних занять, унаслідок чого посилюється 
роль самостійної роботи студентів. Тому важливими є правильна організація та контроль самостійного вивчення матеріалу.

Самостійна робота різна за формою організації та проведення й включає такі види роботи, як: слухання лекцій, участь у 
семінарських і практичних заняттях, відпрацювання заборгованостей, підготовка рефератів, доповідей, робота з джерелами. 
Контроль є джерелом інформації для викладача щодо самостійного оволодіння студентом навчальним матеріалом.

The theoretical methodical aspects of students’ independent work, its forms and types are examined in the article. Modernization 
of studying process causes necessary shortening of hours on class hours. As a result the role of students’ independent work increases. 
Thus, organization and control of independent learning is of great importance.

Independent work differs by forms of its organization and consists of such kinds of work as lecture attending, participation in 
seminars and practical trainings, workings off, reports preparing, working with sources etc. Control is a source of information for 
teachers about students’ independent capture of material. 

Вступ. Рівень освіченості громадян як рушійна сила 
гуманітарних і соціально-економічних перетворень на сьо-
годні набуває дедалі більшої значущості. Тому останнім 
часом фахівці пропонують різноманітні форми внутріш-

нього контролю якості освіти, починаючи традиційними й 
закінчуючи розробками інноваційного характеру. Водночас 
модернізація навчального процесу шляхом упровадження 
новітніх технологій спричиняє необхідність скорочення 
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годин, відведених для аудиторних занять, і, відповідно, 
збільшення часу для самостійної роботи студентів. Остан-
нім часом простежується примат самостійної роботи над 
іншими видами навчальної діяльності (обсяг матеріалу, 
винесеного на самостійне опрацювання, може становити 
від 15 до 55 % від загального обсягу навчальної дисциплі-
ни). Така тенденція залежить від багатьох факторів. Один 
з них полягає в тому, що людина запам’ятовує 10 % того, 
що почула, 50 % того, що побачила, і 90 % того, що зро-
била самостійно. Крім того, одним з головних зав дань ви-
щої освіти є формування креативної особистості, здатної 
до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Усе 
це досягається залученням до навчального процесу різно-
манітних форм самостійної роботи. Тому в ХНМУ запро-
ваджують такі види навчальної діяльності, які формують 
у студентів навички самостійної творчої роботи. З огля-
ду на це, важливим є не лише моніторинг якості надання 
освітніх послуг, а й правильна організація самостійного 
вивчення матеріалу студентами.

основна частина. Посилення ролі самостійної ро-
боти студентів є за характером амбівалентним явищем з 
позитивною й негативною оцінкою. Позитивним є те, що 
збільшення часу на самостійне опрацювання матеріалу 
відкриває перед студентами можливості розвитку твор-
чих здібностей, умінь опрацьовувати, систематизувати 
й застосовувати матеріал, саморозвитку, адаптування до 
майбутньої професійної діяльності. Негативним є те, що 
планування та організація самостійної роботи – одне зі 
«слабких» місць у ряді закладів вищої освіти через недо-
статню дослідженість, нерозробленість методичного за-
безпечення, неправильну організацію контролю. 

Під час опрацювання теоретичного матеріалу дисци-
плін, що викладаються на кафедрі української мови, основ 
психології та педагогіки, важливим елементом є самостій-
на робота. Вона дає студентові альтернативу вибору літе-
ратури, можливість виявити свої вподобання, розширити 
знання з певної теми, у цілому дисциплін «Українська 
мова (за професійним спрямуванням)», «Основи психоло-
гії. Основи педагогіки» та ін. 

Самостійна робота є різнотипною за своєю структу-
рою: вона може здійснюватися індивідуально чи колектив-
но, без участі викладача або під його керівництвом, ауди-
торно та позааудиторно. Основними видами самостійної 
роботи, що запропоновано студентам ХНМУ, є такі:

- слухання лекцій, участь у семінарських заняттях, ви-
конання цільових, тренувальних завдань під час практич-
ної роботи;

- відпрацювання пропущених лекційних, практичних 
і семінарських занять, контакти з викладачем на консуль-
таціях;

- підготовка рефератів, доповідей із мультимедійним 
супроводом, творчих робіт, наукових статей, електронних 
презентацій;

- підготовка до підсумкових занять, заліків та іспитів;
- робота із джерелами освітніх сайтів.
Особливу увагу приділяємо вмінню правильно опра-

цьовувати джерела, оскільки набуття таких навичок є ви-
рішальним під час виконання інших видів самостійної ро-
боти. Серед джерел самостійної роботи виділяємо такі:

1. Робота з підручником і посібником. Цей традицій-
ний дидактичний метод є значущим і сьогодні, адже кни-
га – основне джерело знань з будь-якої дисципліни. Зна-
чення вдумливого критичного читання важко переоціни-

ти. Читання формує читача-інтерпретатора, людину з роз-
виненим критичним мисленням. Під час роботи з книгою 
зазвичай послуговуються різними методами читання, зо-
крема, аналітичним, синтетичним, швидкісним. Викла дачі 
кафедри радять студентам залучати різні методи самостій-
ної роботи з книгою: складання плану (простого, склад-
ного, тезового, цитатного), конспектування, анотація. Це 
вимагає від студента вміння правильно й чітко вести конс-
пект, не лише слухаючи, а й сприймаючи, усвідомлюючи 
й систематизуючи навчальний матеріал. Не останню роль 
тут відіграють уміння швидко писати, використовуючи 
скорочення та умовні позначення, виокремлювати основ-
не й витісняти другорядне, на що повсякчас звертають 
увагу всі викладачі ХНМУ.

2. Робота з електронними ресурсами останнім часом 
стає все більш популярною. Інноваційні технології дають 
змогу поліпшити якість самостійного вивчення матеріалу 
шляхом підвищення інтересу до навчання, привчити сту-
дента працювати самостійно, адаптуючись до вимог су-
часного суспільства, реалізувати потребу кожної особис-
тості в самоосвіті та саморозвитку. Залучення інноватики 
сприяє формуванню вмінь нетрадиційного накопичення 
знань, креативного підходу у вирішенні ситуацій. Студен-
там ХНМУ пропонуються такі види самостійної роботи із 
залученням інноваційних технологій, як опрацювання ма-
теріалу з освітніх сайтів, електронних видань, створення 
презентацій і доповідей з мультимедійним супроводом. 

3. Робота з додатковими джерелами є важливою під 
час оволодіння професійною термінологію та полягає в 
залученні до самостійного вивчення глосаріїв, енциклопе-
дій, словників. 

Відзначимо, що одного лише залучення названих 
методів недостатньо для повноцінної реалізації мети са-
мостійного навчання студентів. Важливу роль відіграє 
володіння методами та прийомами підвищення ефектив-
ності самостійної роботи. Навчити студента правильно 
працювати в індивідуальному режимі, організувати його 
самостійну роботу – основне завдання педагога, адже пе-
реважна більшість першокурсників не навчені працювати 
самостійно. 

Викладачі кафедри виділяють кілька чинників, що не-
обхідні для отримання кращих результатів самостійного 
опрацювання матеріалу:

1. Гігієна розумової праці, що полягає в розумінні й 
уникненні причин утоми, використанні способів підви-
щення працездатності, правильній організації дозвілля.

2. Режим дня. Цей фактор тісно пов’язаний з поперед-
нім і полягає в організації правильного й повноцінного на-
вчання, відпочинку, харчування та ін. 

3. Ставлення до студентів. Цей чинник важливий на-
самперед для студентів першого курсу, яким необхідно 
адаптуватися не лише до самостійної навчальної роботи, 
а й до режиму роботи у вищому навчальному закладі вза-
галі. Увага, чуйність викладачів, можливість у будь-який 
час отримати консультацію, пораду допоможуть усунути 
психологічний дискомфорт, незручність, ніяковість, влас-
тиві студентам-першокурсникам. Крім того, викладач 
опосередковано, шляхом створення сприятливих умов для 
самостійної роботи спонукає до професійного самовира-
ження та творчості.

Важливо зацікавити студентів, спонукаючи їх до твор-
чості. Тому викладачі кафедри під час практичних чи се-
мінарських занять обов’язково відводять час на викорис-
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тання студентського доробку. Через рольову гру студенти 
здобувають ширші знання, їм цікаво працювати, бо весь 
дидактичний матеріал є авторським. Під час роботи із цим 
матеріалом викладач аналізує результати, виділяє як по-
зитивні сторони, так і типові помилки.

Не менш важливим, ніж організація самостійної ро-
боти, є контроль за нею. Викладачі застосовують різні 
форми й методи контролю за самостійною роботою сту-
дентів, зокрема, відповіді на контрольні або тестові пи-
тання, експрес-опитування, перевірку конспекту, рефе-
ратів, розв’язання ситуативних задач та індивідуальних 
завдань. Частина навчального матеріалу дисциплін, що 
викладаються на кафедрі виноситься на самостійне опра-
цювання, виконання якого підлягає кількаетапному конт-
ролю. Контроль за самостійною роботою студентів можна 
поділити на вхідний (контроль знань і вмінь студентів на 
початковому етапі вивчення нової дисципліни), поточний 
(регулярне відстеження рівня засвоєння матеріалу на лек-
ціях, практичних і семінарських заняттях), проміжний 
(контроль рівня засвоєння матеріалу наприкінці розділів 
дисципліни), підсумковий (залік чи іспит), самоконтроль 
(реалізується під час підготовки до контрольних заходів), 
контроль залишкових знань і вмінь, «зрізи» через певний 
час після вивчення курсу дисципліни. 

Для кожного з названих видів контролю характер-
ні свої форми роботи. Так, під час як поточного, так і 
тематичного контролю, на наше переконання, доцільно 
використовувати тести. Розв’язання різних за складніс-
тю тестових завдань уважаємо продуктивним навчаль-
ним прийомом для перевірки всіх рівнів засвоєння ма-
теріалу. 

Підсумковим етапом осмислення окремої теми й нав-
чальної дисципліни в цілому є не лише тести, але й зав-
дання відкритої форми, у яких студенти мають записати 
повну відповідь на питання. Така активна форма роботи 
є ефективним доповненням до репродуктивних завдань, 
адже студенти систематично тренуються точно та стисло 
висловлювати свої думки.

Для тренування й самостійної підготовки до різних 
видів контролю знань студенти мають змогу використову-
вати і роздруки тестів, і онлайн-ресурси, розміщені, зокре-
ма, на сайті ХНМУ.

Відзначимо, що за умов систематичної роботи сту-
денти здобувають ґрунтовні знання, тому різні види конт-
рольних робіт чи контрольних зрізів уже не становлять 
для них труднощів. Понад те, студент не переживає стре-
сової ситуації, бо впродовж вивчення теми чи дисципліни 
в цілому осмислено працював, аналізував, узагальнював, 
створював власні гіпотези. Це сприяє створенню спокій-
ної, «творчої» атмосфери, а також досягненню кращих ре-
зультатів при засвоєнні теоретичних та практичних знань 
і вмінь.

Висновки. Отже, система заходів, покликаних про-
контролювати рівень засвоєння знань студентами під час 
самостійного опрацювання відповідних розділів тема-
тичного плану дисциплін, що викладаються на кафедрі, є 
однією з умов діяльності ХНМУ. Розширення функцій і 
зростан ня ролі самостійної роботи студентів не тільки веде 
до збільшення її обсягу, а й обумовлює зміну у взаємовід-
носинах між викладачем і студентами як рівноправними 
суб’єктами навчальної діяльності, привчають студентів-
медиків самостійно вирішувати питання організації, пла-
нування, контролю за своєю навчальною діяльністю, ви-
ховуючи самостійність як особисту рису характеру. 

Урізноманітнення завдань активізує навчальну діяль-
ність, а викладач дістає можливість систематизувати й по-
глиблювати знання студентів, забезпечити ефективну та 
якісну підготовку до складання заліку, іспиту на високому 
рівні. Таким чином, самостійна робота, сприяє розвитку 
творчої активності та креативного мислення студентів.
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У статті обговорюються результати формування практичних навичок після створення циклу «клінічна анатомія та опе-
ративна хірургія» для студентів 6 курсу медичного факультету. Висвітлений алгоритм проведення занять і методика оцінки 
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ступенем оволодіння певним навиком. Робиться висновок про ефективність запровадженого заходу та перспективним методом 
передачі навчальної інформації шляхом практичних дій.

The article discusses the results of forming practical skills after the creation cycle «Clinical Anatomy and operative surgery» for 
the students of 6 year medical faculty. Algorithm highlighted the holding of classes and method of estimation of the degree of mastering 
a specific skill. Conclusion about the effectiveness of implemented the West and promising method of transfer of training information 
by means of practical actions.

Вступ. На етапі підготовки майбутніх лікарів на рівні 
міжнародних вимог одним з найважливіших стратегічних 
завдань вищої освіти України є забезпечення якості ме-
дичної вищої освіти, що відповідає міжнародним стандар-
там. З метою покращення практичної підготовки студентів 
та оптимізації методики опанування практичних навичок 
на базі ВНМУ ім. М. І. Пирогова створений тренінговий 
центр для опанування практичних навичок студентами та 
інтернами з клінічних дисциплін на базі запровадження 
сучасних тренажерів (у т.ч. комп’ютерних тренажери в 
світлі державної програми «СКІФ»), муляжів, фантомів, 
імітаторів для діагностики, лікування та профілактики 
різних нозологій, Інтернет-технології з наданням пріори-
тету загальній практиці – сімейній медицині [Мороз В.М., 
2016].

Підготовка фахівця включає не тільки теоретичну 
підкованість, а й уміння якісно виконувати практичні на-
вички. Тобто, випускник – сімейний лікар зобов’язаний 
надати будь-яку невідкладну допомогу, а також екстрену 
хірургічну допомогу. У зв’язку з цим, для підготовки до 
самостійної діяльності молодого фахівця в університеті 
вдалося створити симуляційні бази для оволодіння і від-
працювання практичних навичок. При підготовці кадрів 
велика увага приділяється відпрацюванню загальнохірур-
гічних і спеціальних навичок за допомогою впровадження 
нових технологій у навчальний процес, однак треба зізна-
тися, що останні поки не є реальною альтернативою кла-
сичним методам освоєння на кафедрі оперативної хірургії 
та топографічної анатомії (використання трупів й експе-
риментальних тварин) [Воробьев А.А., 2011] .

Тернопільські колеги провели анкетування, за резуль-
татами якого 92 % респондентів дали позитивну відповідь 
на питання “Чи допомагають Вам у навчанні на інших 
кафедрах практичні навички, які Ви отримали на кафедрі 
оперативної хірургії та топографічної анатомії?” [Гнатюк, 
2013].

Слід згадати, що кафедри хірургічної анатомії були 
відкриті за пропозицією геніального вітчизняного хірурга 
М. І. Пирогова, який на своєму бойовому досвіді в пері-
од війни переконався у недостатній підготовці лікарів для 
надання хірургічної допомоги хворим і пораненим [Сон-
голов Г.И., 2013]. 

На жаль, програма оперативної хірургії та топогра-
фічної анатомії на 2–3 курсі не передбачає докладного 
знайомства з технікою оперативних втручань з відпрацю-
ванням відповідних практичних навичок. Тому рішенням 
вченої ради університету для студентів 6 курсу створено 
цикл клінічної анатомії та оперативної хірургії.

мета роботи. Визначити шляхи оптимізації засвоєн-
ня практичних навичок у випускників медичного факуль-
тету університету.

основна частина. У Вінницькому національному ме-
дичному університеті імені М. І. Пирогова апробована й 
успішно реалізується на практиці система набуття умінь 
і навичок на вузівському та післявузівському етапах. Од-
ним із елементів цієї системи є створення циклу «клінічна 

анатомія та оперативна хірургія» для студентів 6 курсу ме-
дичного факультету. 

Заняття проходять за наступним алгоритмом. Перші 
дві години заняття проводить професор або доцент, де 
розглядаються основні топографоанатомічні особливості 
ділянки тіла (голови, шиї, грудної клітки, черевної по-
рожнини, малого тазу, верхньої та нижньої кінцівок) та 
оперативні втручання у цій ділянці, викладач дає відповіді 
на запитання студентів. Наступні дві години студенти під 
контролем викладача з використанням трупного матеріа-
лу знаходять топографоанатомічні орієнтири, виконують 
операції на трупі. Наступні дві години присвячені відпра-
цюванню практичних навичок. Студенту пропонується 
попередня демонстрація навички викладачем з комента-
рями і поясненням завдань, докладний інструктаж до і в 
процесі виконання завдання студентами.

Кожен студент на закінчення циклу має рейтинг за-
своєння практичних навичок у балах, які отримує:

1. за знання та уміння використати хірургічний інстру-
ментарій і шовний матеріал. Студент повинен дати повну 
назву обраному в «сліпу» хірургічному інструменту, на-
звати область хірургії, де застосовується і що виконують 
даним інструментом, як він подається.

2. за уміння в’язати хірургічні вузли, причому студен-
ту необхідно сформувати якомога більше швів-вузлів на 
муляжі за доступною методикою, щоб максимально спів-
ставити імпровізовані краї рани, без розходження нитки. 
При цьому враховується швидкість, утримання шовного 
матеріалу в максимальному натягу, атравматичність затя-
гування вузла – уникнення некрозу тканин.

3. за уміння виконати шов шкіри. Перевіряється на-
кладання безперервних швів (кушнірського, матрацного, 
обвив ного, косметичного внутрішньошкірного, шва Хол-
стеда, шов Донаті, Альговера. Оцінюється: теоретична під-
готовка, правильність накладання шва, адаптація країв, во-
лодіння інструментами, правильність зав’язування вузлів.

4. за уміння сформувати тонкокишковий анастомоз за 
типом «кінець-у-кінець». Враховується естетичність (рів-
номірність накладання швів, рівномірність затягування), 
герметичність, відсутність шовного матеріалу в просвіті 
кишки при прорізуванні стінки кишки шовним матеріалом 
(для екстрамукозних швів), відсутність стенозування, тео-
ретична підготовка, правильна робота інструментами.

5. за уміння накласти судинний шов. Для перевірки 
застосовується аорта свійських тварин, формується ана-
стомоз за типом «кінець-у-кінець». Враховується теоре-
тична підготовка, естетичність анастомозу, герметичність 
анастомозу, правильна робота з інструментами, час вико-
нання завдання.

6. за уміння накласти шов на печінку (Кузнецова-
Пенського). Враховується результат зупинки кровотечі з 
судин печінки, теоретична підготовка, правильність на-
кладання шва, адаптація країв, володіння інструментами, 
правильність зав’язування вузлів.

Одним з кращих способів навчання порожнинним 
операціям, лапаротомії є заняття у секційній на трупі. Це 



61

дозволяє вивчити топографічну анатомію передньої черев-
ної стінки, засвоїти практично багато елементів техніки 
розрізів, зашивання рани різними способами, дає можли-
вість повторити топографію органів малого таза, черевної 
порожнини, відпрацювати безпосередньо моменти хірур-
гічних прийомів при різних операціях (затискання зв'язок, 
судин, розсічення, прошивання) і т.д. Рекомендуємо при 
найменшій можливості використовувати даний варіант 
навчання. До недоліків роботи в секційної слід віднести 
те, що в даний час доводиться мати справу з померлими в 
старечому віці, часто з ожирінням і атрофічними змінами 
органів. 

Важливим етапом в вдосконаленні навичок є прове-
дення екстренних операцій на тварині (кролику). Прове-
дені такі операції як трахеостомія, зупинка кровотечі. В 
ході практичних занять в деяких випадках формувалися 
бригади з 3 чоловік, це оператор, асистент і медсестра, що 
сприяє відпрацюванню навичок оператору, асистенту - ро-
боти в команді, а медсестрі (медбратові) вивчення питань 
асептики і антисептики, орієнтування в загальному і спе-
ціальному хірургічному інструментарії, в шовному мате-
ріалі.

Як показав наш досвід, передача майбутнім лікарям 
умінь і навичок на вузівському і післявузівському етапах 
досить успішно проявляється при взаємодії кафедри опе-
ративної хірургії і навчально-тренінгового симуляційного 
центру, оснащеного сучасними тренажерами, що дозво-
ляє не тільки імітувати дії лікаря, але й оцінювати якість 
освоєння умінь. Під практичною навичкою ми розуміємо 
дію, що сформована шляхом багаторазового повторення і 
характеризується високим рівнем засвоєння, відсутністю 
поелементного свідомого контролю та регуляції, тобто це 
дія, яка шляхом повторення доведена до автоматизму [Ах-
темійчук Ю.Т., 2005]. 

Нами проведене анонімне анкетування випускників, в 
якому уже після проведених занять встановили, що 98 % 
опитаних вважають, що при потребі можуть виконати шов 
шкіри, 92 % – шов судин, 94 % – кишковий шов. 100 % 
студентів вважають корисними заняття на циклі «Клініч-
на анатомія та оперативна хірургія». Студенти бажають 
збільшити кількість занять для освоєння лапароскопічних 
методик оперативних втручань.

Ефективність самостійної роботи студента багато в 
чому залежить від викладача, а саме від його професій-
ної компетенції, від уміння формувати ставлення студента 
до самостійної роботи, від уміння передавати професійні 
навички студентам і управляти процесом формування у 
студентів професійних навичок, від уміння працювати зі 
студентами індивідуально або в творчому колективі, від 
володіння комп'ютерними технологіями, що дозволяють 
реалізувати спільне зі студентами творче завдання [Ка-
ган И.И., 2011].

Викладачі кафедри топографічної анатомії та опера-
тивної хірургії постійно вдосконалюють форми та мето-
ди навчального процесу, зокрема, оволодіння студентами 
практичними навичками. Відпрацювання різних елемен-
тів первинної хірургічної техніки потребує відповідних 
приладів та обладнання (оснащена операційна кімната та 
хірургічні інструменти). Але більші проблеми виникають 
щодо матеріалу, на якому виконують хірургічні маніпу-
ляції та операції. Серед них – обмежений вибір тварин, 
які дозволяється використовувати з навчальною метою та 
в експерименті. Тому деякі види втручань виконують на 

трупному матеріалі, м’яких тканинах та фрагментах кінці-
вок свійських тварин.

Навчальні хірургічні операції на свіжих трупах, жи-
вих тваринах чи муляжах є ефективною формою інтер-
активного навчання – навчання у співпраці, де викладач 
і студент є рівноправними, рівнозначними суб’єктами на-
вчання [Кашперук-Карп’юк І.С., 2015].

Відомий період, коли в XVIII–ХХ століттях студен-
тів ретельно вивчали точному естетично красивому пре-
паруванню, в процесі якого строго прищеплювалися такі 
лікарські навички як уміння чітко роз'єднувати і правиль-
но з’єднувати тканини, бережливість, обережність, по-
слідовність, старанність, терпіння, розвивався інтерес до 
науково-дослідної роботи [Большаков О.П., 2011].

Предмет оперативна хірургія і топографічна анатомія 
гармонійно базується на двох провідних векторах навчання 
студентів: фундаментальний компонент і прикладної ком-
понент і є важливою ланкою в підготовці лікарів усіх спеці-
альностей [Головнев В.А., 2008; Сумкина О.Б., 2007].

Висновки. Введення циклу «Клінічна анатомія та опе-
ративна хірургія» для студентів 6 курсу займає пріоритет-
не місце в оволодінні базових хірургічних навичок.

Відпрацювання в умовах операційної первинної хі-
рургічної техніки є дієвим та перспективним методом пе-
редачі навчальної інформації шляхом практичних дій.

Максимально наближені до реальних умов практичні 
заняття та позааудиторна робота студентів підвищують їх 
мотивацію та зацікавленість до самостійного виконання 
екстрених оперативних втручань.
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MONITORING AS A COMPONENT OF HIGHER MEDICAL EDUCATION QUALITY MANAGEMENT 

М. М. Khaustov, R. О. Bachynskyi, N. О. Gordiyenko, V. V. Poruchikov
Kharkiv National Medical University

Моніторинг якості навчального процесу дозволяє не лише оцінити наявну ситуацію, але і вжити, в разі необхідності, відпо-
відних заходів для корегування наступного результату та, таким чином, і кінцевої мети. Під внутрішнім моніторингом мається на 
увазі моніторинг, що відбувається в межах навчального закладу за рахунок його ресурсів. Моніторинг повинен сам по собі стано-
вити частину навчального плану, оскільки при правильному його застосуванні дозволяє скоригувати хід навчального процесу та, 
відповідно, вплинути на кінцевий результат. У системі медичної освіти запроваджено обов’язкову державну перевірку знань за 
стандартизованими тестами. Ліцензійний іспит – це обов’язкова складова частина державної атестації для присвоєння кваліфіка-
ції «лікар». Для підвищення ефективності складання студентами VI курсу ліцензійного іспиту і підвищення ймовірності надання 
вірних відповідей на тестові завдання на базі навчально-наукового центру Харківського національного медичного університету 
створено профільний клас з підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка».

Monitoring the quality of academic activity allows not only to assess the existing situation but also to take, if so needed, respective 
measures to correct further result and thus, final goal. Internal monitoring is monitoring undertaken within the educational institution at 
expense of its resources. Monitoring shall per se be a part of the academic plan, since if applied correctly, it allows adjusting the learning 
process and, respectively, influencing the end result. The system of medical education provides for a mandatory state examination of 
knowledge under standardized tests. A license exam is an integral part of state attestation for qualification of a doctor. In order to enhance 
efficiency of the license exam by VI year students and to increase probability of giving correct answers to test tasks, a specialized class 
for preparations to license integrated exam “Krok 2. General Doctor’s training” was created on the basis of the Academic and Scientific 
Centre of Kharkiv National Medical University.

Вступ. Якість вищої освіти грає ключову роль у ство-
ренні єдиного Європейського освітнього простору, тому 
вона стає центральною в освітній політиці України. Якість 
вищої освіти визначається не тільки обсягом знань, але й 
параметрами особистісного, світоглядного, громадянсько-
го розвитку, при цьому проблема якості освітнього проце-
су розглядається з позицій загальнолюдської і соціальної 
цінності освіти. Саме ці чинники актуалізують проблему 
управління якістю освіти у вищому навчальному закладі. 
Моніторинг є складовою управління якістю вищої осві-
ти [1–3].

основна частина. У соціальній системі під моніто-
рингом розуміється процес зіставлення результатів певних 
дій з поставленими цілями. Моніторинг якості навчально-
го процесу має на меті виявити, наскільки фактичний стан 
справ у навчальному закладі в контексті оволодіння знання-
ми тими, хто навчається, відповідає визначеним в навчаль-
них планах та програмах цілям. При цьому забезпечується 
зворотний зв'язок, що показує відповідність фактичних ре-
зультатів діяльності педагогічної системи її кінцевим цілям. 
Моніторинг якості навчального процесу дозволяє не лише 
оцінити наявну ситуацію, але й ужити, у разі необхідності, 

відповідних заходів для корегування наступного результату 
та, таким чином, і кінцевої мети. Під внутрішнім моніто-
рингом мається на увазі моніторинг, що відбувається в ме-
жах навчального закладу за рахунок його ресурсів [4].

З огляду на це, своєчасність та регулярність моніторин-
гу якості навчального процесу відіграють важливу роль. 
Саме тому моніторинг повинен сам по собі становити час-
тину навчального плану, оскільки при правильному його за-
стосуванні дозволяє скоригувати хід навчального процесу 
та, відповідно, вплинути на кінцевий результат [5]. 

Залежно від елементу навчального процесу, на який 
спрямований моніторинг, він може відбуватись з певною 
періодичністю. Так, можна відокремити поточний, про-
міжний, підсумковий моніторинг якості навчального про-
цесу. При цьому поточний моніторинг дозволяє більш 
оперативно вносити необхідні зміни в хід навчання з боку 
викладача і може відбуватися безпосередньо в рамках на-
вчального процесу. Проміжний моніторинг має місце після 
завершення певних етапів навчального періоду (тема, мо-
дуль тощо) і являє собою більш узагальнену оцінку якості 
навчання. Підсумковий же моніторинг, відповідно, дозво-
ляє з’ясувати, по-перше, ступінь відповідності результату 
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процесу навчання поставленій у певному проміжку меті, 
а по-друге, ступінь урахування результатів поточного та 
проміжного моніторингу від їх проведення до моменту 
підсумкового моніторингу [6].

Організаційно-методичне забезпечення моніторингу 
якості навчального процесу покликано надати необхідні 
засоби та ресурси для його здійснення. До них належить 
організація робочого часу професорського-викладацького 
складу, зазначене вище включення моніторингу до на-
вчальних планів та програм, методичні матеріали, органі-
зація навчального простору, інформування студентів про 
періодичність та форми здійснення моніторингу. Останнє, 
зокрема, важливо з огляду на необхідність усвідомлен-
ня як професорсько-викладацьким складом, так і особа-
ми, що навчаються, мети моніторингу та засобів впливу 
на навчальний процес, які він надає. Ураховуючи те, що 
моніторинг покликаний допомагати скеровувати процес 
досягнення кінцевої мети навчального процесу, усі його 
учасники мають розуміти за рахунок моніторингу, як їхні 
безпосередні дії впливають на цю саму мету. Тому суттєва 
роль відводиться роботі деканатів та адміністрації вищого 
навчального закладу в широкому сенсі в плані організації 
моніторингу якості навчального процесу, а також інфор-
мування про нього усіх залучених до цього осіб [7].

Джерелами інформації для отримання даних, що їх 
можна використати, здійснюючи моніторинг якості ви-
щої освіти, є такі: державна атестація випускників ВНЗ; 
результати контрольних замірів знань; ліцензійного та 
акредитаційного процесів; інспектування закладів освіти, 
самооцінювання їхньої діяльності; відгуки випускників та 
роботодавців про ефективність підготовки фахівців.

Так, у системі медичної освіти запроваджено 
обов’язкову державну перевірку знань за стандарти-
зованими тестами. Медичний ліцензійний іспит став 
обов’язковим для випускників стоматологічних факульте-
тів у 2001 році, для випускників медичних, педіатричних 
та медико-профілактичних факультетів – у 2002 році [8].

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок 1», «Крок 2» 
впроваджені у вищих навчальних закладах відповід-
но до чинних нормативно-правових документів з метою 
уніфікованого контролю якості підготовки спеціалістів 
напряму «Медицина» та «Фармація» за спеціальностями 
«лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична 
справа», «стоматологія» та «фармація» [8].

Ідея впровадження тестування для студентів-медиків 
народилася внаслідок міжнародної співпраці: візитів пред-
ставників українських ВНЗ до медичних шкіл США, Кана-
ди, Британії, Франції та Німеччини; участі у міжнародних 
проектах; програмах партнерства між українськими та за-
кордонними медичними навчальними закладами (за під-
тримки USAID/IREX); Інституту відкритого суспільства 
в рамках реалізації проекту «Стандартизований контроль 
якостi медичної освiти в Українi» (1998 р.) [9, 10].

Технологія ліцензійних іспитів в Україні та їх резуль-
тати отримали позитивні відгуки у провідних атестаційних 
центрах світу: Національній Раді медичних екзаменаторів 
(NBME, США), Медичній Раді Канади (MCC), Центрі ме-
дичної освіти (CME, Англія), Європейській біомедичній 
мережі (BMNE, Німеччина). Рішенням всесвітньої конфе-
ренції (Філадельфія, США, 1998) програма ліцензійних 
іспитів України була рекомендована іншим країнам, які 
впроваджують ліцензійні або сертифікаційні іспити, як 
модель для використання [10].

Ліцензійний іспит – це обов’язкова складова частина 
державної атестації для присвоєння кваліфікації «лікар». 
Студенти, які готуються за фахами «лікувальна справа», 
«педіатрія», «медико-профілактична справа» та «стомато-
логія» складають два окремі тестові екзамени – «Крок 1» та 
«Крок 2». Перший екзамен «Крок 1» складається з основ-
них медико-біологічних дисциплін, другий – «Крок 2» – з 
основних професійно орієнтованих дисциплін.

Ліцензійний іспит складається з метою встановлення 
відповідності рівня професійних знань та вмінь студентів 
вищих медичних закладів освіти мінімально необхідному 
рівню кваліфікації згідно з державними кваліфікаційними 
вимогами.

Відповідальними координаторами за проведення лі-
цензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікар-
ська підготовка» у Харківському національному медично-
му університеті є деканат ІІ медичного факультету.

Ліцензійний інтегрований іспит «Крок 2. Загальна 
лікарська підготовка» включає 40 % завдань терапевтич-
ного профілю (терапія, інфекційні захворювання та епі-
деміологія, ендокринологія, професійні захворювання, 
фтизіатрія, радіологія та радіаційна медицина, психіатрія, 
дерматовенерологія, неврологія, клінічна імунологія, клі-
нічна фармакологія), 20 % – хірургічного (загальна хірур-
гія, онкологія, урологія, анестезіологія та реаніматологія, 
ортопедія та травматологія, оториноларингологія, офталь-
мологія, нейрохірургія, дитяча хірургія, судова медицина), 
15 % – педіатричного (педіатрія, дитячі інфекції, неонато-
логія), 12,5 % – гігієнічного (гігієна, організація охорони 
здоров'я), 12,5 % – з акушерства та гінекології [8, 10].

Для підвищення ефективності складання студентами 
VI курсу ліцензійного іспиту і підвищення ймовірнос-
ті надання вірних відповідей на тестові завдання на базі 
навчально-наукового центру Харківського національного 
медичного університету створено профільний клас з під-
готовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. 
Загальна лікарська підготовка». У цьому класі студенти 
мають змогу проходити претестування, яке проводиться у 
формі комп’ютерного тестування. З цією метою з фахів-
цями відповідних клінічних профілів проводиться обгово-
рення та ретельний аналіз тестових завдань із числа тестів 
відкритої бази та якірних тестів з усіх клінічних профілів 
та надання інформації до навчально-наукового центру для 
створення комп’ютерної бази тестів. Крім цього, одним з 
суттєвих факторів моніторингу якості навчання є прове-
дення та аналіз ректорських зрізів знань, які свідчать про 
відповідність нормативним вимогам рівня організації на-
вчального процесу на кафедрах, про рівень організаційної 
роботи відповідних деканатів, кафедр та факультетів. На 
основі результатів претестування створюються «групи ри-
зику». Зі студентами, які потрапили до «групи ризику», на 
відповідних кафедрах проводиться додаткова робота.

Висновки. Моніторинг розглядається науковцями як 
інформаційна система, що постійно поповнюється. Мо-
ніторинг містить у собі багатий комплекс процедур, що 
дозволяють виявити динаміку розвитку системи у певний 
період. Через це він добре вписується в алгоритм мар-
кетингу освітніх послуг, є його необхідною умовою та 
невід'ємним компонентом. За такої постановки питання 
моніторингу поряд з прогнозуванням виступає як один із 
найважливіших елементів системи інформаційного забез-
печення, а це дозволяє розглядати його як складову части-
ну системи управління освітою. Таким чином, моніторинг 
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забезпечує інформаційну стабільність, запобігає дефіциту 
інформації під час підготовки рекомендацій та прийняття 
управлінських рішень, підвищує їх обґрунтованість.
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Значення рейтингоВої оцінки В контролі якості Знань студентіВ на БаЗоВих 

каФедрах Вищих медичних ЗакладіВ та шляхи її удосконалення
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SIGNIFICANCE OF RATING ESTIMATION IN KNOWLEDGE qUALITY CONTROL OF STUDENTS AT 
THE BASIC DEPARTMENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND WAYS OF ITS 

IMPROVEMENT

M. S. Shcherbakov, M. A. Voloshyn, O. A. Apt, M. B. Vovchenko, M. G. Lebedinets, S. V. Chugin
Zaporizhian State Medical University

Запропоновано удосконалення рейтингової оцінки знань студентів на прикладі досвіду кафедри анатомії людини ЗДМУ. 
Пропонується враховувати середній бал за поточні заняття семестру та науково-дослідну роботу студентів на кафедрі. Вказані 
пропозиції можуть бути впроваджені на базових кафедрах медичних університетів. Це дозволяє уникнути помилок при фор-
муванні рейтингу студентів.

We offer the improvement of rating evaluation of students’ knowledge based on the experience of the Department of human 
anatomy of the Zaporozhye state medical University. It is proposed to consider the average score for the current semester of classes and 
research work of students at the Department. These proposals can be implemented at the basic departments of medical universities. This 
allows to avoid errors in the ranking of students.

Введення рейтингової оцінки знань студентів на 
кафед рі анатомії людини Запорізького державного медич-
ного університету було впроваджено ще за декілька років 
до входження України в Болонський простір. На той час 
як у середній, так і у вищий школі використовувалась тра-
диційна п’ятибальна шкала. До впровадження рейтинго-
вої оцінки остаточною оцінкою за дисципліну була та, що 
отримана на усному іспиті. З одного боку, це стимулювало 
студентів до ретельної підготовки до іспиту, з іншого – аб-
солютно не враховувало поточну успішність та була не-
безпека випадкового отримання необ’єктивної оцінки. На-
шою кафедрою було запропоновано наступну схему. 50 % 
остаточної оцінки складала середня поточна (коефіцієнт 
-0,5). Інші 50 % – екзаменаційна, яка, в свою чергу скла-
далася з оцінок за кожне з чотирьох усних питань та оцін-

ки за письмове тестування (коефіцієнт 0,1). Таким чином, 
студенти стали зацікавленими в отриманні гарних оцінок 
на поточних заняттях.

При переході на кредитно-рейтингову систему оці-
нювання знань студентів у кафедри анатомії людини не 
виникло необхідності кардинально змінювати методику 
проведення занять та принципи оцінювання. На кожному 
практичному занятті в умовах 100 % опитування студен-
ти отримували оцінки за традиційною п’ятибальною (вір-
ніше, чотирьохбальною) шкалою – «2», «3», «4», «5», які 
щоразу конвертувалися у бали ECTS, сума яких наприкінці 
семестру мала бути не менш, ніж та, що встановлена кафед-
рою. Ця сума має складати 60 % від рейтингової оцінки за 
модуль. Інші 40 % студент отримує під час проведення мо-
дульного контролю, який, в свою чергу, складається з тео-
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ретичної та практичної частини, співвідношення оцінок за 
які також знаходяться у пропорції відповідно 60 %–40 %. 

Отже, за практичні заняття протягом семестру сту-
дент набирав від 72 балів (якщо всі поточні – «трійки»), 
до 120 балів (якщо всі поточні – «п’ятірки». На модуль-
ному контролі – від 20 до 30 балів за тести та від 30 до 
50 балів – за практику. Під час перевірки практичних на-

вичок за дисципліну студентові пропонується стандарти-
зована кількість анатомічних структур, які він має знайти 
або впізнати на препараті та правильно назвати згідно до 
діючої Міжнародної анатомічної номенклатури. Одно-
часно відбувається демонстрація студентом вербальних 
здібностей, що неможливо під час письмового тестового 
контролю (табл. 1).

Поточний контроль
Модульний контроль

Разом за модуль
min max

min max теорія практика теорія практика min max
72 120 20 30 30 50 120 200

Ця система містила певні недоліки. По-перше, на різ-
них кафедрах різна кількість кредитів, різна кількість за-
нять, і тому досить важко знайти єдиний коефіцієнт для 
конвертації поточних балів таким чином, щоб уникнути 
невідповідності між 5-бальною та 200-бальної шкалою та 
суто математичних помилок при підрахуванні рейтингу 
студентів по закінченні семестру. По-друге, 200-бальна 
шкала не передбачала додаткових заохочувальних балів 
для студентів, які, паралельно з вивченням дисципліни, 
виконують наукову роботу на кафедрі. 

Тому кафедрою анатомії людини було внесено наступ-
ні пропозиції щодо оптимізації рейтингової оцінки:

– Знизити максимальну кількість балів до 190, і, 
таким чином, дати можливість найбільш талановитим 

студентам набрати від 1 до 10 заохочувальних балів за 
науково-дослідну роботу. Ці бали, в свою чергу, теж мо-
жуть ранжуватися в залежності від рівня – кафедраль-
ний, університетський чи республіканський (участь у 
гуртках, виступи на зборах, на конференціях, перемога 
в олімпіадах та ін.);

– конвертацію балів традиційної оцінки проводити не 
на кожному занятті, а наприкінці семестру безпосередньо 
перед складанням модулю, враховуючи середній бал та 
використовуючи математичну формулу N=25n-15 (де N – 
кількість балів за поточний контроль, n – середній бал за 
п’ятибальною шкалою) або таблицю 2. 

На сьогодні остаточна рейтингова оцінка з анатомії 
людини підраховується наступним чином (табл. 3) 

Середня арифметична оцінка за п’ятибальною шкалою Бали за поточний контроль
4,97–5 110

4,93–4,96 109
4,89–4,92 108
4,85–4,88 107

… …
3,13–3,16 64
3,09–3,12 63
3,05–3,08 62
3,01–3,04 61

Таким чином, ми чітко прив’язали п’ятибальну шкалу 
до 200-бальної, незважаючи на кількість кредитів. Вказана 
пропозиція є універсальною, що дозволяє використовува-
ти запропоновану систему на будь-якій кафедрі. Вона була 
затверджена Вченою Радою ЗДМУ і на сьогодні успішно 
використовується. 
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досВід підготоВки студентіВ медичного Факультету до складання  
ліценЗійного інтегроВаного іспиту «крок 2»

Р. І. Яцишин, І. Т. Гавриш, В. В. Капечук, Н. В. Чернюк
Івано-Франківський національний медичний університет

В Івано-Франківському національному медичному 
університеті розроблено комплекс аудиторної й поза-
аудигорної роботи, що повинні  сприяти в успішному 
складанні інтегрованого ліцензійного іспиту «Крок 2. За-
гальна лікарська підготовка».

Особливою формою внутрішнього контролю знань 
студентів, який дозволяє встановити поточний рівень під-
готовки до іспиту «Крок 2» є ректорський контроль (РК) 
якості навчання, який проводиться відповідно до наказу 
ректора університету. РК організовує та проводить дека-
нат медичного факультету та відповідний фахівець відді-
лу ECTS та моніторингу якості освіти. Пакет завдань для 
проведення РК розробляється науково-педагогічними пра-
цівниками кафедр і включає в себе завдання з баз даних та 
екзаменаційних буклетів дисциплін, які входять до іспиту 
«Крок 2. ЗЛП». Такі тестові завдання за допомогою відпо-
відного програмного забезпечення вносился у базу даних 
інформаційно-аналітичного центру університету. РК про-

водиться у формі комп’ютерного тестування в умовах, що 
наближені до іспиту «Крок 2» -1 хвилина на 1 запитання. 
Протягом навчального року на медичному факультеті про-
водиться 3 РК зі студентами 6-го курсу.

Після закінчення тестування формуються «групи ри-
зику» студентів, які не скласти РК вище 75 %. Студентам 
із даної групи ризику рекомендовані відвідування консуль-
тативних занять з додатковими комп’ютерними тестовими 
контролями після кожного закінченого циклу консультацій.

З метою допомоги студентам медичного факульте-
ту (спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія») у 
підготовці до складання медичного ліцензійного іспиту 
«Крок 2. Загальна лікарська підготовка» щорічно, за ініціа-
тиви деканату медичного факультету та за участі найбільш 
досвідчених викладачів дисциплін, які є складовими іспи-
ту «Крок 2», публікується «Практикум для підготовки до 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок 2. За-
гальна лікарська підготовка». 
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ACADEMIC DISHONESTY CONTROL AS A COMPONENT OF HIGH EDUCATION PROCESS QUALITY
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Вищої осВіти

О. Г. Іванько, Я. С. Скрипникова
Запорізький державний медичний університет

This paper addresses definitions and types of academic dishonesty, and suggests tools to counteract this phenomenon.
У статті розглянуто визначення академічної нечесності, її різновиди, пропонуються засоби боротьби з цим явищем.

Introduction. The problem of academic dishonesty is 
becoming increasingly urgent in higher education system. In 
recent years, this phenomenon has been widely discussed within 
the post-Soviet academic community. Academic dishonesty 
of students (AD, or cheating) is a serious violation, as it is a 
manifestation of deliberate falsification of knowledge, and 
ultimately it should be considered as an act of corruption. 
Meanwhile, it is believed that AD has global reach, though 
its practice and the degree of public disapproval may vary. 
In the European Union, 20,000 cases of students’ violations 
of academic integrity regulations are reported annually. In 
the UK, 1-2% of all students expelled from universities are 
dismissed on the basis of similar offenses. In Ukrainian medical 
universities, AD practices are traditionally condemned; however, 
countermeasures are not very harsh and are, at best, limited by 
verbal warnings and re-execution of academic assignments. The 
students' personal attitudes toward plagiarism, disinformation, 
forgery and other forms of academic fraud are more than 
dismissive. Nevertheless, it is impossible to achieve high 
quality of education if AD, able to take epidemic proportions 
under certain conditions, is tolerated[1,2].

Main Findings. The objective of this paper is to outline 
the types of students’ misconducts that should be classified as 
academic dishonesty, and to identify the means to counteract 
their propagation. The most common type of AD is traditional 
cheating, including the use of electronic devices. Cheating 
involves unauthorized use of background information 
sources, commonly referred to as cheat notes. The production 
of “cheat notes” should not be overestimated as a way of 
acquiring knowledge, as the process itself is mostly focused 
on technical aspects, and they are massively disposed of as 
incriminating evidence after completion of exams or tests [4]. 
The use of “cheat notes” by the students could be explained 
by both subjective and objective reasons. The formers include 
elementary dishonesty in the acquisition of knowledge and 
cheating tolerance practiced by university administrations. 
There could be also objective reasons for cheating determined 
by the students’ congestion caused by abundance of logical 
constructions that are not relevant in everyday practice, as 
well as by numerous digital data, strongly recommended to 
remember. If solid memorization is considered obligatory, 
such pedagogical practice as building mnemonic rules, where 
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components of information are abbreviated and encoded in the 
form of memorable word or name (e.g. LEMON, APGAR, 
etc.), should be widely introduced. In addition, the tests should 
be complemented by digital reference information, not in the 
form of prompt, but as a mean to make informed decisions. 
In modern conditions, AD can be a violation that could be 
classified as a collective (not individual) performance of an 
academic assignment. Oral or symbolic prompts, as well as 
unauthorized use of electronic devices, are widespread among 
the students. Another common form of academic parasitism 
is filling the academic clichés and academic workbooks 
posthaste, during breaks between classes or during lectures. 
Quite often student communities condemn not cheating, but 
refusal to “share” the assignment completed according to 
the regulations. Academic violence, similar to school one, is 
possible within student groups; however, as a rule, university 
administrations are not aware of its manifestations. This 
form of academic dishonesty is very difficult to counteract, 
as it is hard to find the object for disapproval. Duplication of 
the same mistakes in the works of academic groups, as well 
as gross negligence in maintaining worksheets and writing 
the essays could be a cause to make a point and check the 
training material retention through interviews. Finally, there 
is an extreme form, designated as the collective performance 
of educational tasks, which is the practice of creating the 
conditions for prompting in the exam room and the replacing 
underperforming students with the achievers (mainly in the 
contingent of foreign students). Video surveillance in the exam 
room and video protocols analysis should be considered as the 
main tools to prevent such violations. Plagiarism is currently 
officially recognized as academic dishonesty. According to 
the Law of Ukraine on Higher Education (2015), plagiarism 
is regarded as misconduct in the practice of academic and 
pedagogical workers of educational institutions, which does 
not apply to the students. Meanwhile, it is university where 
young people get their first experience of plagiarism [3]. It 
is difficult to refrain from plagiarism within the so-called 
independent work, including writing numerous essays. 
However, there is a form of student plagiarism deserving the 

harshest form of disapproval, which is the practice of getting 
(including purchasing) academic projects developed by straw 
persons. There are numerous students’ websites with offers 
from persons with masters and even PhD degrees related to 
such services. The question is, whether such actions could fall 
into the category of criminal offenses.

Conclusions. In our opinion, the Statute of every higher 
education institution should contain a regulation on prohibition 
of academic dishonesty, reflecting the administration’s policies 
for ensuring internal quality control of the academic process. 
Furthermore, it might be helpful if young people signed a 
special Student Academic Integrity Code condemning academic 
dishonesty before starting their higher education. On top of that, 
the Statute should also indicate penalties for violations related 
to academic dishonesty. Those penalties should be approved by 
the students’ unions, thus implying recognition of their necessity 
and legality by most of the students.
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METHODS OF PREPARATION OF STUDENTS TO SUMMATIVE ASSESSMENT
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методи підготоВки студентіВ до Заключного оцінюВання

Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко, О. О. Карпенко, И. Ю. Ващенко
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

To compare the quality of knowledge obtained at the classroom and summative assessment dental students were divided into 
three groups according to familiarization with tests. High outcomes of students who had tests with right answers to control module 
do not allow objectively assess their level. It is necessary to familiarize students with conclusion tests each lesson because data of 
classroom assessment motivate students to prepare every day and can identify teaching and learning methods that need to be changed 
or developed. 

Для того, щоб порівняти якість знань, отриманих при поточному та підсумковому оцінюванні, студенти-стоматологи були 
розділені на три групи згідно ознайомлення з тестами. Студенти, які мали тести з правильними відповідями до підсумкового 
контролю, отримали високі результати заключного контролю, що не дає можливості адекватно оцінювати рівень знань студен-
тів. Найбільш доцільним є вирішення заключних тестів під час практичних занять за окремими темами, що мотивує студентів 
до щоденної підготовки та спонукає викладача до активної роботи із студентами.
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Introduction. Presently assessments have been designed 
for teachers improving ability to estimate across many students. 
Modern assessment system has formative and summative 
components [1]. The purpose of summative assessment is to 
document or sum up, at a point in time how much learning has 
occurred [2]. If assessment provides information to be used 
as feedback to modify the teaching and learning activities in 
which they are engaged it becomes formative. The goal of 
assessment in medical education is the development of reliable 
measurements of student performance which, as well as having 
predictive value for subsequent clinical competence, also have 
a formative, educational role [3].

There are many assessment strategies to measure the 
quality of knowledge, one of which is MCQs (multiple choice 
questions). In general MCQs are designed with a stem and a set 
of responses. MCQs can be implemented in three ways, one of 
which is such as single best option (a student is expected to select 
the best response from a range of 4-5 possible options). Case-
based MCQs used by 39.5 % of the dental institutions [4]. In 
Ukraine students often have test samples with right answers for 
preparation to control module as summative assessment. Aim of 
this study was to compare the quality of knowledge, obtained at 
the classroom and summative assessment, using MCQs tests on 
a sample of 547 students at dental medicine divided into three 
groups according to familiarization with tests.

Base part. The study was conducted at Ukrainian medical 
stomatological academy», Poltava, Ukraine, during January - 
May 2015. The sample consisted from Ukrainian undergraduate 
students with ages between 20–23 years old, examined at the 
end of some modules from the Paediatric Dentistry curriculum. 
The participation was voluntarily, the students were informed 

about the aims and the nature of the research and the study 
was conducted in accordance with the Helsinki Declaration of 
1975, as revised in 2000. 

The students of the fourth and fifth course were divided 
in three groups, according to familiarization with post-tests. 
The first group did not know tests before control module (post-
testing); classroom assessment of these students was oral. 
The second group solved paper-based post-tests according a 
lesson theme as classroom assessment. After completing the 
tests students’ answers were discussed between teacher and 
students. The third group had post-tests with right answers. 
Control module was performed as CBT (computer-based 
testing). All tests were MCQs with one-best-answer item that 
were constructed according guidelines [5]. The structure of the 
paper-based MCQ tests consisted of 10 items; the structure 
of final MCQs consisted of 50 items with five variants of 
answers and a single correct option. Students had one minute 
for one task. The assessments’ results were quantified through 
marks from 2 to 5. «Five» – 90 % and more right answers, 
«four» – 71-89 %, «three» – 50–70 %, «two» – less 50 % right 
answers. 

Comparative analysis was performed between classroom 
and summative assessment. The quality of knowledge 
was estimating by percentage of students with «four-five» 
mark. Next indexes were analyzed: percent of the quality 
of knowledge by summative assessment, percent of the 
quality of knowledge by classroom assessment, percent of 
the congruence and incongruence between classroom and 
summative assessment.

The percent of the quality of knowledge at summative 
assessment was the highest in third group (Table). 

Table. The quality of knowledge at classroom and summative assessment

Indexes
Groups

1 group 2 group 3 group
The percent of the quality of knowledge at summative assessment 56.7 % 73.4 % 84.3 %
The percent of the quality of knowledge at classroom assessment 72.7 % 70.6 % 64.0 %

In the first group results at summative assessment were 
worse than at oral classroom assessment that were are in 
agreement with previous study [6], which revealed that 
students have weak results of the MCQ test compared with 
the oral assessment. The percent of the quality of knowledge 
at classroom assessment was insignificantly different in first 
and second groups. The highest improvement of the quality 
of knowledge was in students who had post-tests with right 
answers.

The percent of the congruence between classroom 
and summative assessment was minimal in third group – 
28.1 % (Figure. Comparative characteristic of classroom and 
summative assessment). A 1 point difference was in 73.5% 
cases of incongruence in this group, 2 point difference – in 
25.7 % cases, 3 point difference – in 0.8 % cases. Congruence 
in second group was in 48.5 % cases. A 1 point difference 
was in 86.3% cases of incongruence in this group, 2 point 
difference – in 12.8 % cases, 3 point difference – in 0.9 % 
cases. Congruence in first group was in 47.5 % cases. A 1 point 
difference was in 85.3 % cases of incongruence in this group, 
2 point difference – in 13.6 % cases, 3 point difference – in 
1.1 % cases.

Conclusions. To sum up, the outcomes of students who 
had tests with right answers for control module, probably, 
can be explained by mechanical remembering them. It does 

not conducive to the quality of knowledge and not allow 
objectively assess their level. 

The best outcomes of summative CBT were in second 
group that solved paper-based post-tests according a lesson 
theme as classroom assessment. Our findings might be explained 
that students solved some part of post-tests each lesson and 
discussed them with a teacher at the end. If students identify the 
link between summative assessments and their motivation, they 
tend to appreciate the effectiveness of continuous assessment 
and its contribution to deep learning [7]. 

This paper clearly showed that it is necessary to familiarize 
with tests each lesson because data of classroom assessment 
motivate students to prepare every day and can identify 
teaching and learning methods that need to be changed or 
developed. Thus, solving paper-based post-tests according a 
lesson theme acts important role in formative assessment. 
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EFFICIENCY OF INTERNAL QUALITY CONTROL TRAINING AT THE DEPARTMENT SURGICAL

I. A. Kryvoruchko, N. M. Goncharova
Kharkiv National Medical University, Department of Surgery № 2

Introduction. Monitoring in education – comprehensive 
analytical monitoring of the processes that determine 
the quantitative and qualitative changes in the quality of 
education, the result of which is to establish the extent to 
measurable educational outcomes environment for their 
achievement and ensuring public demands for quality 
education [1, 2, 3]. Therefore, the organization and provision 
of internal monitoring of the quality of education is the 
major problem that arises among heads of departments and 
academic units. 

Main part. Monitoring is a systematic process of tracking 
learning process; data is used to correct the educational process. 
In carrying out the monitoring necessary to take into account 
the specificity of the subject being studied, and the individual 
characteristics of each student. The disadvantages of the 
current system of evaluation are: 1) еvaluation procedure is 
subjective, as the levels of recruitment contingent of students 
significantly affect the assessment; 2) the evaluation procedure 
is ascertaining the nature, «not learned the material» – 
was «unsatisfactory», «learned» – a positive assessment, 
3) results individual student results are evaluated against the 
background of the group. In order to become a real factor in 
monitoring management, it should take into account a number 
of requirements that must satisfy information: completeness, 
accuracy, precision, modernity, accessibility, continuity, 
structuring and specificity for each level of monitoring. The 
accumulated experience with students at the department of 
surgical indicates that quality control and organization of 
educational process achieves its objectives and fulfill the 
corresponding functions, subject to a number of mandatory 
guidelines. The main component of internal monitoring is 
systematic and objective. The Department of Surgery № 2 
student survey conducted 100 % on each session; the results 
reflect the real situation of each student interpersonal factor 
“teacher-student” minimized. Also, the main components 
of internal monitoring are efficiency and availability of 
information. All operational information stored in the computer 

case (introduction of “electronic magazine”) and duplicated on 
paper (“Journal of the success of the academic group”). Such 
systematic monitoring of learning outcomes based diagnostics 
ensure timely detection “real” results of the knowledge of 
the students and their possible correction of the head and the 
head teacher of the department by attending classes in groups 
to identify the level of professional competence of teachers. 
Students 6th year in each class have the opportunity to gather 
with the teacher on the topics of issues that made for a licensed 
exam Step-2. At the end of semester students take the tests for 
determining the degree of compliance of their knowledge of a 
particular level of educational standards.

Conclusion. Teaching is about monitoring in order to 
obtain a holistic view of the student’s actual knowledge and 
the formation of his personality. Widespread implementation 
of internal control enables a comprehensive approach to the 
study of the quality of student learning, and to establish the 
causes of poor educational performance, educational and 
cultural competence.
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Секція IV

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА 
ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ ТА НАУКОВИМ РІВНЯМИ

АНАЛІЗ   ОФОРМЛЕННЯ    МЕДИЧНОЇ    ДОКУМЕНТАЦІЇ НА АМБУЛАТОРНОМУ 
СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ПРИЙОМІ СТУДЕНТАМИ-ВИПУСКНИКАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ   

Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, В. М. Гаврильєв, О. О. Розколупа, І. В. Бойко

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Маючи, в цілому, хорошу практичну підготовку (вмін-
ня правильно з'ясувати скарги і зібрати анамнез, оглянути 
і обстежити пацієнта, поставити попередній діагноз, ви-
значити план лікування і здійснити його етапи), студенти 
випускного курсу стоматологічного факультету не завжди 
вміють правильно оформити амбулаторну медичну доку-
ментацію стоматологічного пацієнта.

Справа не лише в умінні досить професійно і грамот-
но підходить до заповнення медичної документації, але і в 
розумінні юридичної важливості її оформлення.  Неповно, 
неякісно і несвоєчасно заповнена документація в майбут-
ній роботі лікаря стоматолога у ряді випадків може спри-
чинити громадянську і навіть юридичну відповідальність.

Колективом кафедри проведений аналіз якості оформ-
лення випускниками стоматологічного факультету більше 
300 амбулаторних карт пацієнтів, які були на амбулаторно-
му стоматологічному хірургічному прийомі.

При цьому розглядалася правильність заповнення 
усіх розділів залікового документу, починаючи з паспорт-
ної частини і закінчуючи інформаційною добровільною 
згодою пацієнта на проведення діагностики і лікування 
(форма 043/0 і форма №003-6/0 затверджених наказом 
МОЗ України №110 від 14.02.2012 р.)

В результаті аналізу амбулаторних карт з'ясовано, що:
- при заповненні паспортної частини в 30% випадків 

недоліком було те, що випускники не вказували точну дату 
народження (з вказівкою числа і місяця народження), а 
відмічали загальну кількість років хворого; не записува-
ли професію пацієнта, яка часто є причиною професійних 
хвороб; не уточнювали місця проживання хворого, який 
може проживати біля екологічно шкідливих підприємств;

- графа «Діагноз» в первинній картці була заповнена 
також в 70% амбулаторних карт, в інших випадках діагноз 
виставлявся після опису об'єктивних даних у щоденнику. 
У 23% випадків були скорочення в діагнозі, не завжди вка-
зувалася сторона і ділянка ураження;

- графа «Скарги» в 55% випадків заповнювалася дуже 
коротко без урахування усіх скарг;

- графа «Перенесені і супутні захворювання» була за-
повнена лише в 15% пацієнтів, а в інших випадках стави-
лася фраза - «заперечує»; 

- графа «Розвиток захворювання» заповнювалася до-
статньою мірою повно тільки 20% амбулаторних карт, в 80% 
випадків відмітка про час появи перших ознак захворюван-

ня, вірогідна причина його виникнення, динаміка розвитку, 
лікування, що проводиться раніше, не вказувалася;

- розділ «Дані об'єктивного обстеження, зовнішній 
огляд» заповнена була в 90% випадків, але опис був непо-
слідовним і неповним. Майже у усіх була відсутня відмітка 
про температуру тіла хворого, часто помилково записував-
ся термін «набряк» замість «інфільтрат», не відзначався 
стан скронево-нижньощелепного суглоба, стан реґіонар-
них лімфатичних вузлів, ступінь відкривання рота;

- розділ «Стан зубів (зубна формула)» була заповнена 
в 80% амбулаторних карт, часто з неправильними умовни-
ми позначеннями, не виставлялася дата огляду;

- графа «Прикус» була заповнена в 18% випадків;
- розділ «Стан слизової оболонки порожнини рота, 

альвеолярних відростків і піднебіння» в 52% випадків за-
повнювалася фразою «без змін»;

- розділ «Дані рентгенологічних, лабораторних дослі-
джень» був заповнений в 10% випадків; 

- у розділі «Лікування» в 25% випадків не вказувався 
анестетик і кількість його введення при виконанні місцевої 
анестезії, в 2% застосовувалася не адекватна анестезія; 

- при оформленні лікарняного листа, часто не вказува-
лася дата наступного відвідування, в щоденнику були від-
сутні призначення прийому лікарських засобів;

- інформаційна добровільна згода оформлялася тільки 
в 45% випадків.

Майже в усіх субординаторів мали місце скорочення, 
зустрічалося велике число виправлень.

При повторних відвідуваннях в «Щоденнику» картки 
часто був відсутній об'єктивний опис хворого. Після дати 
відвідування і фраз «Продовжує санацію» або «Продо-
вжує лікування» відразу ж ставився «Діагноз» і йшов опис 
лікувальних маніпуляцій.

У 3% відсотках випадків був відсутній підпис субор-
динатора.

Таким чином, проведений аналіз якості оформлення 
медичної документації на хірургічному амбулаторному 
прийомі випускниками стоматологічного факультету, ви-
явив достатньою мірою об'єктивне уявлення про ступінь 
підготовленості майбутнього лікаря до самостійної про-
фесійної діяльності і необхідності відпрацювання не лише 
мануальних навичок, але й уміння правильного заповне-
ння медичного документу – медичної карти стоматологіч-
ного хворого.



71

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Р. В. Алексеєнко, Л. М. Рисована 

Харківський національний медичний університет

На сьогоднішній день процес навчання є спеціально 
організованим процесом відбиття у свідомості студента 
реальної дійсності. 

Процес отримання освіти завжди відбувається в спіл-
куванні й ґрунтується на вербально-діяльнісному підході. 
Слово одночасно є засобом вираження й пізнання сутності 
досліджуваного явища, знаряддям комунікації й організа-
ції практичної пізнавальної діяльності студентів. Воно тіс-
но пов'язане також із ціннісно-орієнтованою діяльністю, 
що має своєю метою формування особистісних змістів і 
усвідомлення соціальної значущості предметів, процесів і 
явищ навколишньої дійсності. 

Успіх навчального процесу на сам перед визначається 
відношенням студентів до навчання, їхнім прагненням до 
пізнання, усвідомленим і самостійним придбанням знань, 
вмінь, навичок. Студент не тільки об'єкт навчальних впли-
вів, він суб'єкт спеціально організованого пізнання і педа-
гогічного процесу [1].  

Типова вимога професійного навчання полягає в тому, 
що для того, щоб забезпечити одержання високої кваліфі-
кації лікаря, студенту-медику необхідна відповідність між 
рівнем процесу навчання і реальним процесом медичної 
діяльності [2].   

Метою підготовки майбутніх лікарів є засвоєння куль-
тури медичної праці, що за даними сучасних досліджень 
визначається трьома основними складовими, а саме ме-
дична діяльність, спілкування з пацієнтом, особистість 
лікаря. Стає зрозумілим, що саме інтерактивні методи до-
зволяють реалізовувати цю мету. 

При використанні інтерактивної технології в навчан-
ні студент-медик стає повноправним учасником учбово-
го процесу, його досвід є основним джерелом учбового 
пізнання. Викладач не надає готового знання в повному 
об’ємі, але спонукає учасників до самостійного пошуку. У 
порівнянні з традиційним навчанням в інтерактивному на-

вчанні змінюється взаємодія викладача й студента: актив-
ність викладача поступається місцем активності студента, 
а завданням педагога стає створення умов для їх ініціати-
ви. Викладач відмовляється від ролі «фільтра», що про-
пускає через себе учбову інформацію і виконує функцію 
помічника у роботі, одного з джерел інформації [3].

Інтерактивного навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, загальне вирішення питань на основі 
аналізу обставин та ситуації, проникнення інформаційних 
потоків у свідомість, викликаючи її активну діяльність. Зро-
зуміло, що структура інтерактивного практичного заняття 
відрізняється від структури звичайного семінару. Це також 
буде вимагає професіоналізму та досвіду викладача [3]. 

Базовими моделями інтерактивного навчання можна 
назвати можливість неформальної дискусії, вільного ви-
кладення матеріалу, менша кількість лекцій, але більша 
кількість семінарів, ініціатива студента, наявність групо-
вих завдань, які потребують колективних зусиль, постій-
ний контроль впродовж семестру, виконання письмових 
робіт.

Таким чином, застосування інтерактивних технологій 
у медичній освіті сприятиме підвищенню рівня сформова-
ності професійних умінь й знань у майбутніх лікарів, тому 
в подальшому наш науковий пошук буде спрямовано на 
визначення конкретних форм та принципів їх реалізації.
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІВ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗАНЯТЬ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НА 
ПРИКЛАДІ ОПОРТУНІСТИЧНИХ ІНФЕКЦІЙ,  ВИКЛИКАНИХ  ACINETOBACTER SPP.

М. М. Ананьєва, Н. О. Боброва, І. М. Звягольська, Г. А. Лобань, Я. О. Басараб

Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія», Полтава

USING A LOGICAL  STRUCTURE GRAPHS `OF THE CLASSES IN TEACHING STUDENTS ON THE 
OPPORTUNISTIC INFECTIONS BU ACINETOBACTER SPP.

M. N. Ananieva, N. A. Bobrova, I. M. Zvyagolska, G. A. Loban, Y. A. Basarab

Higher State Educational Establishment of Ukraine
«Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava

Під час самостійної підготовки студентами можуть бути використані графи логічної   структури заняття. За допомогою 
цього методичного підходу студенти знайомляться з класичними та сучасними методами лабораторної діагностики інфекцій, 
викликаних  Acinetobacter spp.

Ключові слова: граф логічної   структури заняття, студенти , Acinetobacter spp
Logical structure graph can be used for self-preparation of students. By using this methodical approach in the diagnosis of  infec-

tions caused by Acinetobacter spp students get acquainted with classic and contemporary methods of laboratory diagnosis.
Key words: logical structure graph, students, Acinetobacter spp
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Вступ. В умовах входження до загальноєвропейської 
зони освіти у вищих навчальних закладах України III-IV 
рівня акредитації велика увага приділяється організа-
ції самостійної роботи студентів. Наразі рекомендовано 
включити у робочу програму з дисципліни для самостій-
ного вивчення студентами тему, що стосується інфекцій  
викликаних грамнегативними неферментуючими бактері-
ями (НФГНБ), зокрема Acinetobacter spp. Крім того, дана 
група мікроорганізмів розглядається на заняттях присвя-
чених госпітальним і опортуністичним інфекціям. 

Основна частина. Частота виявлення  мікроорганізмів, 
що відносяться до роду Acinetobacter, від хворих становить 
5-25%. Діапазон захворювань, можливою причиною яких 
є представники роду Acinetobacter, досить різноманітний: 
внутрішньоочеревинні абсцеси, ранові інфекції, ендо кар дити, 
менінгіти, пневмонії, абсцеси легенів, мозку, шкіри, інфекції 
сечового тракту, гострі кишкові захворюва ння та інші. 
Останнім часом опубліковані дані про виділення Acinetobacter 
spp. з крові, спинномозкової рідини, мокротиння, сечі, гною. 
Заслуговує уваги факт набуття цими бактеріями множинної 
резистентності до антибіотиків [1,2,3]. Варто донести до 

студентів відомості щодо проблеми створення біоплівок на 
поверхнях венозних катетерів, апаратів штучної вентиляції 
легенів, штучних клапанів серця, сечових катетерів та ін. Це 
створює додаткові умови для проникнення в організм (осо-
бливо у  пацієнтів з імунодефіцитом ) з одного боку і стійкості 
до дезінфектантів з іншого [4]. Складність виділення та іден-
тифікації даних мікроорганізмів дають підстави для пошуку 
нових методичних підходів у вивченні даної теми.

На кафедрі мікробіології вірусології та імунології роз-
роблені методичні вказівки для самостійної роботи сту-
дентів медичних факультетів ІІІ курсу навчання.

У розділі «Конкретні цілі» методичних вказівок наве-
дений алгоритм вибору методів лабораторної діагностики 
захворювань, причиною яких стали НФГНБ, зокрема, бак-
терії роду Acinetobacter.

Граф логічної структури заняття можуть допомогти 
студенту у самостійній підготовці до нього. У графі ко-
ротко відображається послідовність  методів мікробіоло-
гічного дослідження, що використовується у діагностиці 
захворювань, спричинених бактеріями роду Acinetobacter 
з виходом на постановку мікробіологічного діагнозу.

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗАНЯТТЯ З ТЕМИ: 
«Мікробіологічна діагностика захворювань, викликаних бактеріями роду Acinetobacter»
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З графу логічної структури заняття  теми: «Лабора-
торна діагностика захворювань, що викликаються бакте-
ріями роду Acinetobacter» ми бачимо, що виділення чистої 
культури з наступною ідентифікацією починається з пра-
вильно відібраного досліджуваного матеріалу. Студенти 
медичного факультету повинні знати правила забору та 
доставки в лабораторію матеріалу за умов різної локалі-
зації патологічного процесу. Далі наведені  методи лабо-
раторної діагностики, що допоможе студенту правильно 
вибрати тактику дослідження: ідентифікація, серодіагнос-
тика, молекулярно-генетичні методи.

При проведенні бактеріологічного методу обов'язковим 
є диференціація Acinetobacter spp. від Neisseria spp. за  мор-
фологічними, біохімічними властивостями, а також визна-
чення чутливості до антибіотиків (перші стійкі до пеніци-
лінів, другі – чутливі). Вивчаючи морфологічні особливості 
враховують, що кокобактерії роду ацінетобактер грамнега-
тивні,   мають рухливість у вигляді «посмикувань».

Посів досліджуваного матеріалу проводиться на 
диференційно-діагностичні, спеціальні та елективні по-
живні середовища. На середовищах Ендо, Мак-Конкі ви-
ростають лактозонегативні колонії, на кров'яному агарі -  
колонії, оточені зоною β-гемолізу. В даний час бактеріологи 
використовують селективні середовища Leeds Acinetobacter 
agar, CHROM agar. Культивування здійснюється при 44оС. 
Через 24 години проводять виділення чистої культури і 
подальшу ідентифікацію: серотипування, фаготипування,  
типування за бактеріоцинами, визначають антибіотикочут-
ливість. Можливе дослідження гемокультури за допомогою 
газової хромато-мас-спектрометрії (ГХ-МС).

Серологічна діагностика не отримала широкого поши-
рення, на відміну від молекулярно-генетичних методів (по-

лімеразної ланцюгової реакції і ДНК-гібридизації нуклеї-
нових кислот). Викладачі повинні допомогти студентам 
засвоїти  алгоритм проведення молекулярно-генетичних 
методів дослідження. Ці методи є  найточнішими та дозво-
ляють у максимально короткий термін провести ідентифі-
кацію збудника у досліджуваному матеріалі.  Отриманні 
результати студент використовує  для постановки   мікро-
біологічного діагнозу.

Висновки: 1. Графи логічної структури  допомагають 
студенту у самостійній підготовці до заняття.

2. Граф логічної структури орієнтує студента у виборі 
методів мікробіологічної діагностики інфекційних захво-
рювань. 

3.  Граф логічної структури заняття надає студенту ал-
горитм постановки мікробіологічного діагнозу. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА – ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ВИВЧЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Р. Р. Антонів, Є. А. Литвинець 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Кредитно-модульна система навчання орієн-
тована на формування та розвиток студентів як суб’єктів 
навчального процесу й спрямована на їхній саморозвиток 
та самоактуалізацію через індивідуалізацію та самостійну 
пізнавальну діяльність [1]. В цілісній системі вищої освіти 
проблема організації самостійної роботи студентів набу-
ває особливої актуальності [2]. 

Основна частина. В умовах обмеження часу ауди-
торної роботи інтенсифікація позааудиторної частини є 
метою дидактики сучасного навчального процесу. Підви-
щити ефективність та актуальність самостійної підготов-
ки студента особливо дозволяє індивідуальна самостійна 
робота студента (ІСРС). По-перше, тому, що типовою про-
грамою вивчення любого предмету передбачено її прове-
дення та окреме оцінювання, що означає контрольованість 
навчального процесу. По-друге, ІСРС допомагає краще 
опанувати навчальний матеріал з можливістю більш по-
глибленого його вивчення. По-третє, студент може само-
стійно планувати вид та обсяг роботи.

Відповідно до робочих навчальних програм клініч-
них дисциплін для студентів вищих медичних навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, впроваджуються різні 

види ІСРС, що різняться за обсягом, змістом, складністю 
та оцінюванням. 

Пропонується використання наступних видів ІСРС: 
участь в науковому гуртку кафедри (протягом року); участь 
в наукових дослідженнях кафедри; участь в конференціях 
у формі публікацій тез доповідей; доповіді з предмету на 
науково-практичних конференціях; участь в олімпіадах з 
предмету; призові місця на конференціях (олімпіадах); під-
готовка рефератів (у формі рукопису); чергування в стаціо-
нарі; участь в операціях (маніпуляціях); підготовка навчаль-
них матеріалів (таблиць, плакатів, електронних презентацій). 
Кожний вид роботи відповідно до її складності та об’єму 
оцінюється за попередньо розробленою бальною системою в 
межах максимально допустимого, що окреслений в тимчасо-
вому положенні про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу навчального закладу.  Такий підхід є 
серйозним мотиваційним фактором для студентів, крім того, 
дозволяє врахувати також інтелектуальні переваги студентів 
та обрати наукове або практичне спрямування роботи, що за-
кладає фундамент майбутньої професійної спрямованості.

Отже, результатом ІСРС є: удосконалення знань з пред-
мету; мотивація до наукової або практичної діяльності; фор-
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мування особистісних якостей;  формування професійної 
спрямованості; підвищення рейтингу успішності навчання. 
Сукупність всіх вказаних дидактично-виховних ефектів 
ІСРС сприяє формуванню у студента ініціативності, само-
стійності, відповідальності, креативності та нестандартно-
го мислення. ІСРС дає змогу реалізувати творчий потенціал 
людини за рахунок індивідуалізації навчального процесу, 
формуючи або підвищуючи таким чином рівень самоосвіт-
ньої діяльності особистості, що є основою процесу індиві-
дуального самовдосконалення, як складової частини само-
розвитку професіонала та людини. 

Висновок. Індивідуальна самостійна робота студента 
є невід'ємною частиною дидактики навчального процесу, 
оскільки значно підвищує компетентність студентів при 
вивченні клінічної дисципліни та покращує внутрішнє 
сприйняття студентами навчального процесу. Правильно 

організована ІСРС є запорукою якості отримання знань з 
предмету та важелем підвищення рівня та ефективності 
організації навчального процесу. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

О. Я. Бабак, В. І. Молодан, К. А. Просоленко, К. А. Лапшина 

Харківський національний медичний університет

«Якщо ти зараз заснеш, то тобі, звичайно, при-
сниться твоя мрія. Якщо ж замість сну ти вибереш 
навчання, то ти втілиш свою мрію в життя» перше 

правило мотивації студентів Гарварду.

У процесі навчання студентів необхідний облік осо-
бливостей їх мотивації до навчання. Крім того, важливо та-
кож враховувати специфіку співвідношення мотивації на-
вчання з соціокультурним рівнем, а також з індивідуально-
психологічними і соціально-психологічними особливос-
тями учнів.

Мотивація, як провідний чинник регуляції активності 
особистості, її поведінки і діяльності становить винятко-
вий інтерес для всіх людей. Навчальна мотивація визнача-
ється рядом специфічних факторів: особливостями того, 
хто навчається (самооцінка, рівень інтелектуального роз-
витку); особливостями викладача; організацією педагогіч-
ного процесу; специфікою навчального предмета. Ряд до-
сліджень показав, що в медичному вузі найбільше задово-
лені обраною професією студенти першого курсу, але про-
тягом усіх років навчання цей показник неухильно знижу-
ється аж до останнього курсу. Студенти-першокурсники, 
як правило, володіють ідеальними уявленнями про май-
бутню професію, які при зіткненні з реаліями піддаються 
хворобливим змінам. Дослідження, проведені в вузах, по-
казали, що сильні і слабкі студенти відрізняються зовсім 
не за інтелектуальними показниками, а по тому, в якій мірі 
у них розвинена професійна мотивація.

Грунтуючись на позитивній теорії мотивації, в якості 
мотивів можуть виступати ідеали, інтереси особистості, 

переконання, соціальні установки, цінності, але при цьо-
му, всіма цими причинами лежать потреби особистості у 
всьому їх різноманітті. До основних потреб в мотивації 
відносяться: потреба у визнанні, в самоактуалізації, по-
треба в пізнанні і розумінні. Реалізація когнітивної по-
треби пов'язана з розумінням, систематизацією, з аналізом 
фактів і виявлення взаємозв'язків між ними, до побудови 
якоїсь упорядкованої системи цінностей.

Найважливішою функцією освіти є безкорисливе від-
творення духовних цінностей, забезпечення трансляції 
культурного досвіду, виховання і розвиток людської осо-
бистості. Для підготовки конкурентно-здатних фахівців, 
які володіють академічної культурою, педагогам необхід-
но приділяти особливу увагу таким цінностям, як компе-
тентність, критичне мислення, творча спрямованість, го-
товність до зовнішньої і внутрівузівської конкуренції (зма-
гання), до роботи в команді, гордості за свій уні верситет.
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A ROLE OF TEACHERS AND DIDACTICS IS IN OF FUTURE DOCTOR

T. Besditko, T. Ospanova, T. Khimich, G. Yeryomenko
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У статті розглядаються питання особливості ролі педагога в навчальному процесі медичних вузів.
The article discusses the features of the role of the teacher in the educational process of medical schools.

Вступ. Удосконалення системи освіти – це нагальна 
необхідність, продиктована швидкими темпами розвитку 
технологій, умовами адаптації учасників навчальної кому-
нікації в новому інформаційному просторі. Вища медична 
школа – це нова високотехнологічна система навчального 
обладнання, нові навчальні програми, електронні засоби 
навчання, нові умови для реалізаці державних освітніх 
стандартів.

Основна частина. Вища медична школа повинна за-
безпечити випускникам систему інтегрованих теоретич-
них і клінічних знань, умінь і навичок, допомогти освоїти 
високі світові медичні технології, сформувати здатність 
до соціальної адаптації фахівця [1]. Реалізація цих за-
вдань сприяє цілісної підготовки лікаря, що спирається на 
міцну мотиваційну установку, глибоку спеціалізацію, ак-
туалізацію інтелектуальних і особистісних можливостей 
студентів.

Викладачі вищої медичної школи – особлива катего-
рія педагогів, які мають специфічні функції, умови і ме-
тоди роботи, кваліфікаційні та особистісні характеристи-
ки. Займаючи викладацьку посаду, лікар в повній мірі є 
педагогом-професіоналом. У своїй роботі викладач орієн-
тується на те, що сьогодні медичні вузи готують лікарів 
для роботи в умовах зміни системи фінансування охорони 
здоров'я, вдосконалення його структури і завдань. Відпо-
відно, підвищується відповідальність викладачів медич-
ного вузу за результати своєї праці.

Головна зміна в суспільстві, що впливає на ситуацію 
в сфері освіти -прискорення темпів розвитку суспільства. 
Тому вища школа повинна готувати своїх студентів до 
змін, розвиваючи у них такі якості, як мобільність, ди-
намізм, конструктивність [2]. Те ж відбувається і в про-
фесійній освіті: коли сьогоднішній першокурсник стане 
справжнім лікарем, медичні технології зроблять крок на-
стільки далеко вперед, що зажадають від фахівця не стіль-
ки готових знань, скільки готовності їх добувати і переро-
бляти. В якості головного результату освіти розглядається 
готовність і здатність молодих людей, які закінчують ви-
щий навчальний заклад, нести особисту відповідальність 
як за власне благополуччя, так і благополуччя суспільства. 
У рекомендаціях ЮНЕСКО відзначається, що «медіаосві-
та – частина основного права кожного громадянина будь-
якої країни на свободу вираження поглядів та отримання 
інформації, що сприяє підтримці демократії [3]. Визнаю-
чи відмінності в підходах і розвитку медіаосвіти в різних 
країнах, рекомендується, щоб воно було введено всюди, 
де можливо в межах національних навчальних планів, так 
само як в рамках додаткового, неформальної освіти та са-
моосвіти протягом усього життя людини »

Вища медична школа з I по VI курс сформована як 
дисциплінарна система навчання, хоча будь-яка медсестра 
і лікар за межами вузу зустрічається з пацієнтами, у яких 
за статистикою є не одне, а 3-4- хронічних захворювань. 
Тому на нашій кафедрі викладачі навчають студента не 
тільки набору клінічних симптомів, а й розуміння патоге-
нетичної сутності тих явищ, які відбуваються в організмі 
пацієнта, а отже, правильному вибору оптимального спо-
собу догляду та діагностики. Для вирішення цих завдань 
на кафедрі створені інформаційні бази кафедри для само-
стійної роботи.

Традиційні форми організації навчального проце-
су поступаються місцем новим, зокрема, дистанційним 
методам викладання і засвоєння знань. У зв'язку з цим 
важко переоцінити важливість набуття навичок роботи, 
пов'язаних з комп'ютерними технологіями.

Попри всю важливість професійної складової (ком-
петенції) роль викладача змінюється з керівника в рів-
ного партнера навчальної діяльності поряд зі студентом. 
Тому так важлива постійний зворотний зв'язок між кому-
нікантами.

З цією метою на кафедрі розроблені опитувальники 
оцінки якості викладання на кафедрі. Ми пропонує озна-
йомитися з основними результатами фінального оціноч-
ного кафедрального опитування за 2015 рік, в якому взяли 
участь близько 115 студентів 3 курсу. Результати розподі-
лилися наступним чином. На думку сучасного студента, 
педагог повинен володіти такими основними складовими: 
володіти певними особистісними якостями – 87,3%; заці-
кавлювати студентів – 100%; залучати студентів до при-
йняття педагогічних рішень – 67,3%; бути компетентним 
у галузі сучасних інформаційних технологій – 78%. На пи-
тання, як ви оцінюєте важливість знань і навичок отрима-
них на кафедрі: дуже важливі – 18,5%; важливі – 61,7,3%; 
менш важливі – 19,8%.

Висновки. Таким чином, особистість педагога-лікаря 
залишається значущою для студентів.
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Стаття присвячена організації написання курсової роботи «Протокол ефективності і безпечності лікарського препарату» 
як виду самостійної роботи студентів, що є одним із шляхів інтенсифікації навчання. Акцентована важливість даної форми на-
вчальної діяльності у процесі підготовки майбутніх провізорів, особливо в контексті Болонського процесу. Представлений до-
свід даного виду самостійної роботи студентів на кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії у ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет», спрямований на розвиток навичок клінічного мислення, вирішення питань індивідуаль-
ної фармакотерапії, взаємодії ліків між собою і з їжею, шляхів усунення поліпрагмазії, зниження ризику розвитку побічних 
реакцій, комунікативних умінь майбутніх провізорів. Висвітлено методику оформлення роботи, проаналізовано типові сту-
дентські помилки в процесі її виконання. Наведено особливості оцінювання даного виду самостійної роботи.

Ключові слова: кредитно-модульна система, клінічна фармація, самостійна робота
The article is dedicated to writing a course work  "Protocol of ef cacy and safety of the drug" as a type of independent work of 

students, which is one of the ways of training intensi cation. The importance of this form of activities in the training of future pharmacists 
was accentuated, especially in the context of the Bologna process. The experience of this type of independent work of students in the 
department of clinical pharmacology and pharmacotherapy in SHEE "Ivano-Frankivsk National Medical University" aims to develop the 
skills of clinical thinking, issues of individual therapy, drug interactions with each other and with food, ways to eliminate polypharmacy, 
reducing the risk of adverse reactions, communicative skills of future pharmacists. The method of work design was covered, typical student 
errors during its execution were analyzed. Main features of independent work evaluation were also presented.

Keywords: credit modular system, clinical pharmacy, independent work

 
Вступ. Кредитно-модульна система організації на-

вчального процесу оптимізує оволодіння студентами клі-
нічного мислення, унаочнює і сконцентровує необхідну 
інформацію, упорядковує значення кожної дисципліни [1, 
3]. Одним з сучасних стандартів навчання є безперервний 
професійний розвиток, який ґрунтується на самоосвіті [2, 
5]. Самостійна робота студента (СРС) є основним засо-
бом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. У сучасній освіті помітна 
тенденція до скорочення в навчальних планах аудиторних 
годин і збільшення годин, відведених на самостійну робо-
ту (до 60% навчального часу) [3, 6]. СРС регламентується 
як головний резерв оптимізації навчального процесу і вод-
ночас, є могутнім стимулом розвитку творчого потенціалу 
активності особистості [4]. 

Метою даної статті є обґрунтування цілей, змісту і 
завдань при роботі, пов’язаній з написанням курсової ро-
боти «Протокол ефективності і безпечності лікарського 
препарату» як одного з видів СРС, яка є за своєю суттю 
багатофункціональною. Дана робота сприяє засвоєнню 
систематизованих знань, формуванню вмінь і навичок, 
самостійності. У доступній літературі нами не знайдено 
публікацій, які стосуються написання курсової роботи з 
клінічної фармації. 

Основна частина. У процесі вивчення дисципліни 
«Клінічна фармація» навчальною програмою передбаче-
на курація пацієнта з подальшим написанням курсової 
роботи «Протоколу…». Написання його передбачає ви-
рішення наступних задач: вміння працювати з медичною 
документацією, вміння швидко з дотриманням деонтоло-
гічних норм зібрати анамнез, визначити основні симптоми 

і синдроми захворювань, скласти можливий план обсте-
жень, проаналізувати результати лабораторних та інстру-
ментальних досліджень, встановити й обґрунтувати по-
передній клінічний діагноз (синдромний), підібрати фар-
макотерапію хворому, враховуючи супутні захворювання, 
визначити критерії ефективності і безпечності фармакоте-
рапії, що проводиться, можливості взаємодії з препарата-
ми, що приймаються, на різних етапах фармакокінетики. 
Теоретична частина даної курсової роботи передбачає 
роботу з літературними джерелами і висвітлення поглядів 
на етіологію, патогенез, клінічний перебіг захворювання, 
сучасні напрямки фармакотерапії даної нозології.

 Кожен студент отримує препарат для дослідження та 
курує підібраного викладачем хворого. 

Викладачами кафедри розроблена схема написання 
«Протоколу…», з якою студенти мають змогу ознайоми-
тися напередодні курації, з’ясувати незрозумілі для себе 
моменти. Частина розділів «Протоколу…» досить схожа 
з медичною документацією стаціонару (форма 003/о), 
оскільки майбутні провізори повинні розуміти, що остан-
ня є юридичним документом, який надзвичайно важливий 
в організації практичної роботи лікаря. Курація проходить 
під час практичного заняття в стаціонарі в умовах, макси-
мально наближених до професійної діяльності лікаря. Ви-
кладач активно навчає і допомагає встановлювати мовний, 
візуальний, тактильний контакт з пацієнтами.

Обстеження починають з опитування і, насамперед, 
з’ясовують паспортні дані, в яких особливе місце має вік 
хворого, місце проживання та праці. Скарги повинні бути 
систематизовані та зведені у відповідні групи, деталізо-
вані, викладені чітко і послідовно із зазначенням часу їх 
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виникнення. При зборі анамнезу захворювання студенти 
звертають увагу на те, коли і як розпочалося захворюван-
ня, причини, що могли послужити його розвитку, особли-
вості перебігу хвороби, чи проводилося  її лікування до 
поступлення в стаціонар, якими препаратами, в яких дозах 
і чи був ефект від терапії. Не викликає труднощів у студен-
тів з’ясування анамнезу життя, де обов’язково відобража-
ється життєвий шлях хворого, перенесені захворювання, 
травми, спадковий і алергологічний анамнез, непереноси-
мість ліків, шкідливі звички. У жінок також уточнюють 
менструальну функцію, історію вагітностей, пологів, ви-
киднів. Результати об’єктивного дослідження пацієнта 
подаються у звиклому порядку, детальніше описують ре-
зультати дослідження системи, зі сторони якої виявлено 
патологію (даний розділ майбутні провізори пишуть при 
активній допомозі викладача). У розділі «Дані додаткових 
методів дослідження» студенти наводять результати лабо-
раторних та інструментальних методів дослідження, що 
були проведені хворому, а також дослідження, які на дум-
ку студента, є необхідні для уточнення діагнозу пацієнта 
та контролю за ефективністю і безпечністю призначеного 
йому лікування. Студенти виставляють клінічний діагноз 
(синдромально), обґрунтовуючи його скаргами пацієнта, 
анамнезом захворювання та життя, даних об’єктивного 
і додаткових методів дослідження. Лікування хворого 
представляють у вигляді листка призначень (на латин-
ській мові), зазначаючи форму лікарської речовини, дозу, 
шлях введення та кратність прийому. Якщо є потреба, то 
можна додатково призначити препарати, яких не отримує 
пацієнт, але які на думку куратора були б йому доцільні 
(наприклад: гіполіпідемічний засіб при підвищенні рівня 
холестерину). 

При написанні «Протоколу…» немає необхідності у 
проведенні диференціального діагнозу, а також є ряд осо-
бливих розділів, поданих нижче.

Враховуючи сучасні принципи лікування та особли-
вості перебігу захворювання конкретного хворого, у роз-
ділі «Обґрунтування застосування досліджуваного препа-
рата» студент обґрунтовує вибір фармакологічної й фар-
макотерапевтичної групи, до якої належить досліджува-
ний препарат, а також пояснює, чому саме надав перевагу 
даному препарату, визначає критерії оцінки ефективності 
і безпечності лікарського засобу.

Розділи «Етіологія, патогенез, клініка та сучасні на-
прями лікування захворювання», «Фармакокінетика, фар-
макодинаміка, показання і протипоказання до призначен-
ня досліджуваного препарату», «Особливості взаємодії з 
іншими ліками та побічні дії досліджуваного препарату» 
пишуться як огляд літератури по даному захворюванню і 
препарату.

Студенти самостійно визначають критерії ефектив-
ності та безпечності досліджуваного препарату, відобра-
жаючи їх у розділі «Вибір параметрів оцінки ефектив-
ності й безпечності досліджуваного препарата», групую-
чи ці показники як клінічні (можна виділити їх із скарг 
чи об’єктивного обстеження хворого) та лабораторно-
інструментальні. У подальшому це допомагає проводити 
динамічний контроль за фармакотерапією пацієнта. 

За час написання курсової роботи «Протокол…» сту-
денти мають змогу, як мінімум, двічі відвідати курованого 
ним пацієнта. У розділі «Щоденники динамічного контр-
олю ефективності і безпечності досліджуваного препара-
ту», за визначеними раніше критеріями, провести оцінку 

ефективності і безпечності фармакотерапії досліджува-
ним препаратом (даний розділ студенти відображають та-
блицею).

Оцінку взаємодії проводять шляхом попарного спів-
ставлення досліджуваного препарату з іншими призна-
ченими хворому ліками (наприклад, гіпотіазид з енала-
прилом мають синергічну дію на етапі фармакодинаміки, 
бо збільшується гіпотензивний ефект обох препаратів; 
крім того, змінюючи обмін калію, фармакокінетичну вза-
ємодію, оскільки  гіпотіазид виводить калій, а еналаприл 
сприяє гіперкаліємії). Студенти уточнюють характер вза-
ємодії (синергізм, антагонізм) і механізм: фізико-хімічний 
(в шприці...), фармакокінетичний (при всмоктуванні, 
зв’язуванні з білками,..), фармакодинамічний (конкурен-
ція за рецептори,...); пропонують шляхи корекції можли-
вих небажаних ефектів взаємодії. Отримані результати 
відображають у розділі «Взаємодія з іншими препаратами 
і побічні дії фармакотерапії у курованого пацієнта».

Завершується написання «Протоколу…» розділом 
«Висновки», у якому підводять підсумки про ефективність 
і безпечність фармакотерапії у даного пацієнта й дають 
подальші рекомендації щодо використання досліджувано-
го препарату (доза, контроль яких показників необхідний, 
нагляд яких спеціалістів потрібен, чи, можливо, препарат 
слід відмінити); обов’язково вказується список використа-
ної літератури.

До типових студентських помилок при написанні 
«Протоколу…» можна віднести поліпрагмазію у фарма-
котерапії курованого пацієнта, помилки при виписуванні 
рецептів, зокрема, неправильно визначають дозу, не вка-
зують необхідність проведення проби на чутливість до ан-
тибіотиків, місцевих анестетиків, невміння чітко сформу-
лювати обґрунтування вибору досліджуваного препарату,  
неправильний вибір і оцінка критеріїв ефективності і без-
печності лікарського засобу, невміння дати подальші реко-
мендації щодо застосування досліджуваного препарату.

Окремі студенти з особливою відповідальністю під-
ходять до написання курсової роботи «Протокол…», по-
глиблено вивчають предмет, працюючи з додатковою літе-
ратурою, сучасними інформаційними джерелами. Власне 
цей етап  самостійної підготовки студентів є найціннішим, 
характеризує їхні професійні та творчі здібності.

На написання «Протоколу…» відводиться семестр. За 
цей час студенти мають змогу повторно відвідувати куро-
ваного пацієнта, звернутися до викладача за консультаці-
єю, опрацювати додаткову літературу та остаточно офор-
мити роботу. Написану курсову роботу «Протокол…» 
перевіряється викладачем, після чого студент-автор дає 
обґрунтовані відповіді на зауваження та запитання сто-
совно змісту, тобто захищає свою роботу. Студент отримує 
дві оцінки за «Протокол…», одну – за письмову роботу, 
другу – за її захист. Обидві оцінки впливають на загальну 
суму балів під час підсумкового модульного контролю №3 
з «Клінічної фармації».

Висновки. 1. Написання курсової роботи «Протокол 
ефективності і безпечності лікарського засобу» дає мож-
ливість реалізувати активне сприйняття навчального ма-
теріалу під час практичних занять, допомагає поглибити і 
закріпити набуті знання, розвиває аналітичний та систем-
ний підхід до проблемних питань дисципліни.

2. Дана робота дає можливість студентові реалізувати 
свої творчі задатки і показати рівень засвоєння професій-
них знань.
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3. Курсова робота «Протокол ефективності і безпеч-
ності лікарського засобу» як вид самостійної роботи сту-
дента є ефективним елементом у процесі вивчення клініч-
ної фармації, допомагає зрозуміти сутність дисципліни, 
сприяє  розумінню студентом індивідуалізації фармако-
терапії конкретної нозології, вчить ефективно і патогене-
тично впливати на ланки захворювання, визначати часові 
терміни й критерії, за якими будуть вивчати ефективність 
лікарського препарату в залежності від шляху введення, 
лікарської форми, створювати профілактику побічних 
ефектів і токсичних впливів останніх.
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ROLE OF THE STUDENT’S SCIENTIFIC SOCIETY IN  TEACHING PROCESS  IMPROVEMENT AT THE 
DEPARTMENT OF OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHIC ANATOMY

S. M. Bilash, M. M. Koptev, O. M. Pronina, A. V. Pyrog-Zakaznikova, O. Yu. Polovyk 
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В умовах сьогодення, коли кількість навальних годин з предмету значно скорочена, а також відчувається суттєвий брак 
трупного матеріалу, у покращанні практичної та теоретичної підготовки майбутніх медиків усе більшу роль почала відігравати 
робота студентського наукового гуртка кафедри. Робота у студентському науковому гурткові дозволяє майбутнім лікарям не 
лише підвищити свій рівень оволодіння практичними навичками та покращити теоретичні знання з предмету, але й знайти свій 
шлях у майбутній професії, отримати досвід для подальшої наукової роботи.

Nowadays, when the number of academic hours on the subject is greatly reduced and there is signi cant shortage of anatomic 
materials for research, the student’s scienti c society activities at the Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy play 
the important role in improvement of future doctors practical and theoretical training. Research activities in student’s society allow 
future doctors not only to improve their level of practical skills mastering and enhance theoretical knowledge on the subject, but also to 
 nd own way in the future profession, to gain experience for future scienti c work.

Вступ. Головним завданням вищих навчальних закладів 
України є підготовка висококваліфікованих спеціалістів. 
Особливо актуально це для медичних вишів, оскільки 
ще видатний радянський клініцист М.П.Кончаловський 
сказав: «Можно быть плохим писателем, слабым художни-
ком, бездарным актером, но нельзя — преступно! — быть 
плохим врачом» [3]. Кафедра оперативної хірургії та топо-
графічної анатомії, дотримуючись традицій свої давньої 
славної історії, яка бере початок ще з 1884 року, завжди 
надавала належної уваги рівневі практичної підготовки сту-
дентів. В умовах сьогодення, коли кількість навальних го-
дин з предмету значно скорочена, а також відчувається сут-
тєвий брак трупного матеріалу, у покращанні практичної та 
теоретичної підготовки майбутніх медиків усе більшу роль 
почала відігравати робота студентського наукового гуртка 
кафедри.

Основна частина. У всі часи наша кафедра приділяла 
значної уваги науковій роботі студентів. Так у кафедраль-
ній бібліотеці з 1966 року збереглася монографія нашого 
доцента Білича А.М. [2], який в той час був студентом 4-го 

курсу стоматологічного факультету і активним гуртківцем 
студентського наукового товариства кафедри оперативної 
хірургії та клінічної анатомії. Це є незаперечним свідчен-
ням внеску студентського наукового гуртка кафедри не 
лише у підготовку кадрів для лікувальних закладів, а й 
для формування майбутніх науковців та викладачів. Ак-
тивними гуртківцями у студентські роки були й інші ви-
кладачі нашої кафедри: професор Проніна О.М., доценти 
Пирог-Заказнікова А.В. та Половик О.Ю. Отримані ними 
у той час теоретичні знання та практичні навички сприяли 
їхньому формуванню як науковців та викладачів опера-
тивної хірургії та топографічної анатомії.

В умовах сьогодення студентський науковий гурток 
кафедри продовжує вирішувати низку важливих для ро-
боти кафедри завдань. Зокрема пов’язаних з навчальним 
процесом. Останнє десятиліття організація навчального 
процесу з оперативної хірургії та топографічної анатомії 
зазнали значних змін, часом, негативних. Перш за все це 
пов’язано з браком трупного матеріалу. Його відсутність 
не дозволяла повноцінно ознайомити студентів з методи-
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ками оперативних втручань та забезпечити повноцінне 
відпрацювання практичних навичок. Тут у нагоді усім 
учасникам навчального процесу стало використання ізо-
льованих органів тварин. Застосування такої форми на-
вчання покращує рівень практичної підготовки студентів, 
не порушує біоетичних норм і дозволяє студентам працю-
вати з умовно «живими» тканинами. Використання голів 
свиней та великої рогатої худоби дозволяє виконувати такі 
практичні роботи, як роз’єднання та з’єднання м’яких 
тканин, трепанацію черепа, первинну хірургічну обробку 
рани, фронтотомію, гайморотомію тощо. Студенти при 
цьому заохочуються до активної роботи на практичному 
занятті; більшість із них може спробувати себе у різних 
якостях: і оперативної сестри, і асистента, і хірурга [5]. 
Проте проведення таких операцій як трепанація черепа, 
фронтотомія чи гайморотомія потребує знань особливос-
тей анатомічної будови голів тварин, які використовують-
ся у навчальному процесі.

Якраз у вирішенні цього питання і допомогли наукові 
дослідження студентів-гуртківців. У своїх роботах вони, 
зокрема, дослідили особливості анатомічної будови моз-
кового відділу черепа свиней, видові характеристики ма-
кро- та мікроскопічної будови лобових, верхньощелепних 
та клиноподібних пазух. У своїх роботах вони показали, 
що серед кісток мозкового відділу лобова є найбільшою, 
до того ж кривина її зовнішньої поверхні менша, порівня-
но з іншими кістками склепіння черепа свині, що робить 
цю ділянку найзручнішою для проведення навчальних 
операцій трепанації черепа. При цьому слід враховувати 
значну товщину лобової кістки свині, а також топографію 
лобових пазух свиней, які іноді мають значні розміри, 
численні перегородки, здебільшого розміщені у сагіталь-
ній площині, і досягають верхнього краю луски лобової 
кістки. 

Вивчення топографії лобових пазух свиней показало, 
що виконання на них навчальних операцій за способом Кі-
ліана утруднене видовими особливостями будови черепа, 
а тому їх розкриття можливе шляхом трепанації передньої 
стінки [4]. 

Результати експериментальних досліджень гуртківців 
стали корисними і для наукової роботи співробітників ка-
федри. Протягом 2010-2015 років одним із напрямків нау-
кових досліджень кафедри оперативної хірургії і топогра-
фічної анатомії було вивчення впливу іммобілізаційного 
стресу на структурну організацію легень щурів. Студенти 
при цьому самостійно вивчали вплив різних експеримен-
тальних моделей хронічного іммобілізаційного стресу на 
організм щурів. Відтворювалося три моделі хронічного 
іммобілізаційного стресу: іммобілізація щурів у поло-
женні лежачи на спині, підвішування атравматичним за-
тискачем за шийну складку, фіксація у станкові за хвіст. 
Результати дослідження показали, що найтяжче стрес ви-
тримували тварини першої групи, що дозволило авторам 
зробити висновок: найдієвішою моделлю хронічного екс-
периментального стресу у щурів є фіксація на спині, яка 
призводить до значних змін у фізичному та емоційному 
стані піддослідних [1].

Беззаперечним є значення роботи студентів у науко-
вому гуртку і для підготовки до участі у Всеукраїнській 
предметній олімпіаді з оперативної хірургії та топогра-
фічної анатомії, а також до змагань у різних конкурсах з 
практичної хірургії. Два роки поспіль наші вихованці по-
сідали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
оперативної хірургії та топографічної анатомії, де показу-
вали високий рівень підготовки у номінаціях «Кишковий 
шов» та «Рентгенанатомія». Участь гуртківців у ІІ-му ета-
пі Всеукраїнського конкурсу з практичної хірургії (Київ, 
11-13.03.2016 року) принесла їм призові місця у різних 
видах змагань, як-от: «Лапароскопія», «Судинний шов», 
«Знання хірургічного інструментарію», «В’язання хірур-
гічних вузлів», «Торакальна хірургія», «Шов шкіри». У 
загальному заліку наша команда посіла 4-те серед команд 
медичних вузів України.

В умовах обмеженого часу для аудиторної роботи 
студентів і відсутності можливостей, пов’язаних із специ-
фікою предмета, для відпрацювання практичних навичок 
удома, робота у гуртку допомагає студентам краще підго-
туватися до участі у конкурсних змаганнях з практичної 
хірургії різного рівня складності. Оскільки програма та-
ких змагань часом передбачає вирішення завдань, не пе-
редбачених навчальною програмою з оперативної хірургії 
та топографічної анатомії, саме індивідуальні заняття до-
зволяють гуртківцям достойно представляти нашу акаде-
мію на Всеукраїнському рівневі. 

Висновки. Робота у студентському науковому гурт-
кові дозволяє майбутнім лікарям покращити свій рівень 
практичної та теоретичної підготовки, знайти свій шлях 
у майбутній професії, отримати досвід для подальшої на-
укової роботи. 
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ЛЬВІВСЬКА ОНКОЛОГІЧНА ШКОЛА: 50-РІЧНИЙ ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ОНКОЛОГІЇ 
СТУДЕНТАМ

Б. Т. Білинський, Н. А. Володько, В. Р. Савран,  Ю. М. Стернюк, Т. Г. Фецич 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Першу в Радянському Союзі кафедру онкології для 
викладання дисципліни студентам відкрито 1.06.1966 р. у 
Львівському медичному інституті – завідувач проф. Ана-
толій Іванович Гнатишак (1966-1986 рр.). Безпосередня 
мета викладання онкології студентам – навчити студентів 
думати і переконати їх в тому, що онкологічного хворого 
можна вилікувати, що основою онкології є базові знання 
дисципліни в галузі молекулярної біології, донести до них 
як можна більше  сучасної теоретичної та клінічної інфор-
мації. Кінцева мета навчання – зростання виживаності 
хворих на підставі ранньої діагностики хвороби.

Викладання онкології студентам зараз переживає сис-
темну кризу, як і вся медична освіта. Майже кожен рік  змі-
нюється загальна кількість учбових годин для практичних 
занять і лекцій, як правило тільки в бік зменшення. Це не 
відповідає соціальному значенню проблеми злоякісних пух-
лин, які в структурі захворюваності нашого населення та 
рівню смертності  від них стабільно займають перші місця. 

Незрозумілим є акцент на виділення значної кількості 
навчальних годин на «самостійну роботу» та тестування 
студентів. Збільшення годин на самостійну підготовку це 
шлях для переходу на заочне навчання клінічних дисци-
плін та медицини в цілому.

Введення в нашу традиційну клінічну систему навчан-
ня принципів Болонської декларації призвело до суттєвого 
зниження рівня як теоретичних знань студентів, так і ово-
лодіння ними клінічних дисциплін. Нам не вдалася транс-
формація суті Болонської декларації в специфічні особли-
вості клінічної  підготовки майбутнього лікаря.  Необхідно 
зазначити, що онкологія, згідно Болонської декларації, не 
входить в перелік дисциплін, обов’язкових для викладан-
ня в медичних вузах. Через введення в педагогічний про-
цес кредитно-модульної системи з бально-рейтинговою 

оцінкою призвело до тупого запам’ятовування (зубрить) 
відповідей на питання  тестового контролю, а не оволодін-
ня причинно-залежними основами навчального матеріалу. 
Студенти здають тести, а не вивчають клінічну дисциплі-
ну на практиці. Вони  негативно відносяться до усного 
опитування і не в стані обґрунтувати свою відповідь на 
тестове запитання. 

Оскільки положення Болонської декларації не є юри-
дично обов’язковими, то обгрунтовані вимоги декларації 
щодо оптимальної кількості студентів в клінічній групі 
(3-5 осіб) не виконуються. В наших медичних вузах кіль-
кість студентів в групі  (13-15 осіб) нівелює саму ідею 
проведення клінічного заняття. Чи можливо клінічну 
дисципліну викладати за такої кількості студентів в гру-
пі? Однозначно – ні. Його замінюють на міні-семінари в 
учбових кімнатах. В ряді вузів адміністраціями клінічних 
баз створюються ситуації, коли студенти не мають можли-
вості живого спілкування з хворими, не пишуть академіч-
ні історії хвороби.

Ряд напрацювань минулих років, які здійснені онко-
логічними школами Львова, Києва, Донецька не втрати-
ли своєї актуальності. Це, зокрема, проведення курації 
хворих з використанням «стандартних історій хвороб», 
анкети для визначення рівня  вихідних знань з онкології, 
«домашні завдання» по основних локалізаціях пухлин 
(Львів). Необхідно згадати і мабуть повернутися до реа-
лізації «Міжкафедральної програми з онкології», а    існу-
ючу програму навчальної дисципліни «ОНКОЛОГІЯ» від 
11 червня 2008 року  привести  у відповідність з реальною 
метою навчання студентів. 

Викладання онкології повинно бути приорітетним як 
в системі вищої професійної освіти, так і за післядиплом-
ної підготовки спеціалістів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ

Н. А. Бількевич, С. М. Андрейчин, Н. А. Кавецька, Б. Г. Бугай,  М. М. Руда, Н. З. Ярема, У. О. Мудра

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Модернізація навчального процесу в медичному ВУЗі 
передбачає розвиток комп’ютерних технологій, зростання 
об’єму навчальної інформації. Проте механізми засвоєння 
інформації, які залежать від індивідуальних особливостей 
людини, залишаються поза увагою, що робить неможли-
вим вплив на цей процес з метою його оптимізації. 

Проведено опитування 183 студентів 3-го курсу ме-
дичного факультету ТДМУ з використанням стандартних 
профорієнтаційних тестів, направлених на дослідження 
функції логічного мислення (тести “Кількісні співвідно-
шення” та “Закономірності числового ряду”). Отримані 
результати порівнювали у групах опитаних, поділених 
за ведучими психологічними функціями згідно К. Юнга, 
визначеними за допомогою сучасних соціонічних опиту-
вальників.

Серед респондентів виявили 68 студентів (37,2 %) 
з ведучою функцією логіки, відповідно у решти 115 

(62,8 %) ведучою функцією була етика. У парі психоло-
гічних функцій сенсорика-інтуїція розподіл був відповід-
но 66 (36,1 %) до 117 (63,9 %). Визначили, що студенти з 
ведучою функцією логіки краще бачили числові взаємо-
відносини (t=2,04, Р>0,05), і достовірно краще – приховані 
закономірності (Р<0,002) порівняно із особами з ведучою 
функцією етики. Відмічали краще розпізнавання кількісних 
взаємовідношень у групі осіб з сильнішою функцією 
інтуїції порівняно з функцією сенсорики (Р<0,01). 

Таким чином, функція логічного мислення має пев-
ний зв’язок із юнгівським психотипом, що підтверджує 
необхідність індивідуального підходу в навчанні. Серед 
опитаних студентів логічний виклад навчального матері-
алу, очевидно, легше зрозуміти близько третині осіб (37,2 
%), тоді як більшості необхідне залучення інших каналів 
подачі інформації (унаочнення теоретичного матеріалу, 
демонстрація хворих тощо).
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ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ ТА ПАМ’ЯТІ НА ЗОРОВІ ОБРАЗИ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ

Н. А. Бількевич, С. М. Андрейчин, Н. А. Кавецька, Т. Ю. Чернець, Н. Я. Верещагіна, І. І. Ганьбергер,                      
С. В. Кучер

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Модернізація освіти у медичних вузах передбачає 
впровадження ефективних педагогічних методик, зрос-
тає інтерес до актуалізації внутрішніх резервів самих 
студентів, зокрема, до їх психологічних особливостей. У 
здійсненні такого підходу перспективним є використання 
типології К. Юнга, згідно якої усіх людей можна поділити 
на групи за спільністю певних психологічних характерис-
тик. Це полегшує організацію індивідуального підходу до 
людини за критеріями її психологічної групи.

Проведено опитування 183 студентів 3-го курсу ме-
дичного факультету ТДМУ з використанням стандартних 
тестів, які застосовують у професійній орієнтації (дослі-
дження уваги, пам’яті на зорові образи). Отримані ре-
зультати порівнювали у групах респондентів, поділених 
за ведучими психологічними функціями за К. Юнгом, 

визначеними за допомогою сучасних соціонічних опиту-
вальників.

Виявлено, що концентрація і вибірковість уваги були 
більшими у студентів з сильною функцією логіки в по-
рівнянні з етикою (Р<0,02). Респонденти з екстравертною 
установкою достовірно краще запам’ятовували образи 
(Р<0,001), а пам’ять на абстрактні символи була значно кра-
щою в інтровертів (Р<0,001). Спостерігалась тенденція до 
легшого запам’ятовування образів особами з ведучою функ-
цією сенсорики (t=1,56, Р>0,05) і символів – студентами з 
більш розвиненою функцією інтуїції (t=1,87, Р>0,05). 

Таким чином, досліджувані нами такі психічні функції, 
необхідні студентам у навчанні, як увага та зорова пам’ять 
на образи та символи залежали від психологічного типу 
студента.

ІННОВАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ОДНА З ЛАНОК НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ НА ДОДИПЛОМНОМУ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНЯХ У ВМНЗ

А. М. Біляков, Б. В. Михайличенко, С. С. Бондар 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ
 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (із 

змінами, внесеними відповідно до Закону № 76-VIII від 
28.12.2014 р.), зокрема, ХІ розділу ст. 65 –наукова, науково-
технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних 
закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності 
і проводиться з метою інтеграції наукової, освітньої і ви-
робничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження 
наукової і науково-технічної діяльності університетами є 
обов’язковим.

В Україні проведення наукових досліджень в галузі 
судово-медичної експертизи, внаслідок відсутності про-
фільного наукового інституту судової медицини, який 
є в інших європейських країнах, здійснюється лише на 
кафедрах судової медицини державних медичних уні-
верситетів, академій, а також академій післядипломної 
освіти, які також є базовими разом з клінічними бюро об-
ласних судово-медичних експертиз для підготовки лікарів 
– судово-медичних експертів. Внаслідок цього зрозуміла 
роль цих кафедр як у проведенні наукових досліджень 
з судово-медичної тематики, так і у підготовці лікарів – 
судово-медичних експертів.

Принагідно необхідно констатувати, що в ситуації 
практично повної відсутності фінансування та об’єктивної 
складності щодо отримання грантів на проведення науко-
вих досліджень на кафедрах судової медицини, їх прово-
дять завдяки ентузіазму і власним коштам науковців.

На кафедрі судової медицини проводились і проводять-
ся наукові дослідження з метою розробки нових, актуаль-
них для судово-медичної практики питань та їх інновації в 
практику бюро судово-медичних експертиз та в навчальний 
процес на додипломному та післядипломному рівнях.

Як відомо, інноваційна діяльність (від лат. novatio – 
оновлення, зміни) – це впровадження отриманих в різних 
сферах інтелектуальної діяльності новацій, які суттєво 
підвищують ефективність діючих систем (випуску това-

рів, менеджменту, виховання, навчання, діагностики, ліку-
вання тощо).

Метою інновації результатів кафедральних наукових 
досліджень в навчальний процес є ознайомлення студентів 
із науковою проблематикою кафедри, сучасними можливос-
тями судово-медичної науки, поглиблення судово-медичних 
знань студентів, підвищення авторитету викладачів кафе-
дри та інтересу до дисципліни серед студентської молоді.

Інновація отриманих результатів завершених науко-
вих досліджень в навчальний процес здійснюється після 
їх апробації і захисту у вигляді дисертаційних робіт та 
впровадження у практику.

На додипломному рівні це здійснюється шляхом:
- ознайомлення студентів з фрагментами новітніх ка-

федральних наукових результатів в лекційному курсі та 
тематиці практичних занять;

- включення фрагментів новітніх кафедральних науко-
вих результатів в лекційний курс при читанні тематичних 
лекцій по травматології і танатології;

- включення деяких результатів в навчальну кафе-
дральну літературу – підручники та навчальні посібники;

- залучення студентів у науковий гурток для профо-
рієнтаційної роботи, направленої на обрання майбутньої 
вузької спеціальності в медицині.

На післядипломному рівні інноваційна робота прово-
диться шляхом:

- поглибленого ознайомлення інтернів із науковою 
проблематикою кафедри, зокрема, із авторефератами за-
хищених на кафедрі дисертаційних робіт;

- участю інтернів в кафедральних наукових засідан-
нях при обговоренні стану виконання наукових робіт та 
їх апробації;

- впровадження в навчальний процес кафедральних 
методичних рекомендацій, складених за результатами ви-
конаних робіт;
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- при виявленні ініціативи, інтернів знайомлять із методи-
ками наукових досліджень, які використовують на кафедрі. 

Інтерни, враховуючи  їх устремління та наполегли-
вість, можуть в наступному бути рекомендовані завідува-
чем кафедри для вступу до аспірантури або ж до працев-
лаштування асистентом-стажером.

Таким чином, інновація результатів наукових дослі-
джень в навчальний процес на додипломному і післяди-
пломному рівнях у вищих медичних навчальних закладах 

підвищує інтерес до вивчення дисципліни, авторитет ка-
федри, сприяє вибору студентами спеціалізації судово-
медичної експертизи, а під час навчання в інтернатурі до-
зволяє надавати інтернам більш ґрунтовні знання та реко-
мендації до науково-практичної діяльності.

Література
1. Закону України «Про вищу освіту»/Відомості Вер-

ховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38. -  ст.2004.

ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ НАДМІРНІ ВИМОГИ

А. М. Біляков, Б. В. Михайличенко, С. С. Бондар 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Українці, які обрали нелегкий шлях науковця, як 
основний напрямок професійної діяльності, лише за дане 
рішення мають бути заохочені державною, адже науко-
ва діяльність  - це не тимчасове хобі, а спосіб мислення 
і життя. Щорічне зменшення державного фінансування 
наукової діяльності змушує ентузіастів-науковців підтри-
мувати фактично власними зусиллями наукові розробки і 
програми. 

Ще донедавна молодий науковець розумів, що його 
щоденна важка інтелектуальна та фізична праця, яка по-
лягає в виявленні та розробці аспектів, що мають науко-
ву новизну, їх оформленні в наукову працю на здобуття 
наукового ступеня, захист даної праці перед спеціалізо-
ваною вченою радою та перед Державною атестаційною 
колегією МОН України надасть йому можливість отрима-
ти вчене звання, яке є  еквівалентом визнання його важкої 
багаторічної праці та внеску в науку.                 

Однак, Міністерство освіти і науки України, створив-
ши Наказ №13 від 14.01.2016, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції 03.02.2016 р. за №183/28313 [1], майже  
позбавило науковців можливості отримати вчені звання. 
Даний наказ регулює ст. 54. « Вчені звання наукових і 
науково-педагогічних працівників» Закону України «Про 
вищу освіту», а саме порядок присвоєння вчених звань на-
уковим і науково-педагогічним працівникам [2]. 

Відповідно до даного наказу, окрім основних вимог, 
які існували в попередньому законодавстві та стосувалися 
наявності наукового ступеню та роботи на відповідній по-
саді, вчене звання доцента присвоюється працівникам ви-
щих навчальних закладів, які мають навчально-методичні 
та наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у ві-
тчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 
фахових виданнях, з яких не менше трьох для отримання 
звання професора та двох для отримання звання доцента 
після публікацій у періодичних виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science. 

Мабуть автори такого нововведення не публікували 
власні статті в даних журналах, адже основною із вимог 
до публікації є отримання результатів дослідження в ла-
бораторіях, що сертифіковані за міжнародними стандар-
тами. Навіть в місті Києві знайдеться небагато лабора-
торій, які відповідають даним вимогам, а дослідження в 
них є дороговартісними. Крім того, вартість публікації в 
даних журналах не є безкоштовною, а потребує  значних 
фінансових ресурсів. Тобто науковець, який як правило, за 
власні кошти проводив наукові дослідження та публікував 

наукові статті до захисту дисертації, ще має продовжувати 
дослідження в сертифікованих лабораторіях та публікува-
ти нові результати в даних журналах, приймаючи участь у 
їх фінансуванні.         

Іншою новацією є отримання сертифікату відповідно 
до загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на 
рівні не нижче В2 з англійської мови, необхідність знання 
якої не можливо поставити під сумнів. Рівень «В 2», або ж 
незалежний користувач, це особа яка може розуміти осно-
вні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у 
тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з 
носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке 
коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи 
різноманітні аргументи за і проти [3].  Тобто законотворці 
вирішили, що лише особа, яка вільно володіє англійською 
мовою відповідає критеріям для отримання вченого звання. 
Однак вони чомусь забули про осіб, які вивчали інші мови 
та навіть досягли в цьому значних успіхів. Знову ж таки, ви-
вчення англійської мови до рівня незалежного користувача 
– це досить тривалий та коштовний процес.   

І навіть якщо науковець опублікує статті та вивчить 
іноземну мову, він не зможе отримати вчене звання, адже 
претендент на звання професора має пройти навчання, 
стажування або працювати у вищому навчальному закла-
ді, науковій або науково-технічній установі в країні, яка 
входить до ОЕСР та/або ЄС, або бути керівником чи вико-
навцем проектів, які фінансуються зазначеними країнами, 
а на звання доцента взяти участь у роботі не менш як од-
нієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару) 
в даній країні. 

Навчання чи стажування за кордоном для підвищення 
кваліфікації також потребує значних фінансових затрат, 
які претендент має самостійно сплатити. 

Одже, науковець ще до початку вибору важкого та 
тернистого шляху в науці, має розуміти, що навіть в разі 
виконання перспективної наукової роботи, яка завершить-
ся отриманням наукового ступеня, подальше державне ви-
знання його наукової діяльності малоймовірне, адже воно 
потребує, перш за все, непомірних по відношенню до на-
ших заробітних плат, фінансів для отримання  наукового 
звання. Це призведе не лише до суттєвого зменшення на-
уковців зі званням, а й до зменшення кількості науковців 
взагалі, що в свою чергу призведе до занепаду наукової 
діяльності в державі.  

Мабуть ці уніфіковані вимоги для отримання вчених 
звань скопійовано із вимог держав Євросоюзу та США без 
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урахування економічного стану нашої країни, коштів, які 
держава виділяє на наукові дослідження та оплату праці 
наукових та науково-педагогічних працівників. З урахуван-
ням цих двох факторів без інтелектуальної складової, дані 
вимоги є об’єктивно непомірними для наших науковців.     

Таким чином, така законотворча ініціатива призведе 
не лише до суттєвого зменшення кількості отриманих ди-
пломів з наукових звань, а й створить підґрунтя для зни-
щення наукової діяльності в державі, зокрема, у вищих 
навчальних закладах. Молодий спеціаліст стане вимуше-
но перед вибором, коли на одній чаші терез будуть важка 

праця та непомірні матеріальні затрати, а на іншій - вчене 
звання, оцінка значення якого в державі та суспільстві ще 
залишається на рівні «проффесора» часів минулої влади.                                     

Література
1. Наказ міністерства освіти та науки України №13 

від 14.01.2016, зареєстрований  Міністерстві юстиції 
03.02.2016 р. за №183/28313.

2. Закону України «Про вищу освіту»/Відомості Вер-
ховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38. -  ст.2004.

3. http://www.univ.kiev.ua/ru/resources/tests4.
   

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

М. І. Бобак, О. Д. Колодницька, М. І. Зуляк

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Необхідною умовою забезпечення успішної 
професійної діяльності є не тільки якісна фахова, а й фахо-
ва іншомовна підготовка студентів-медиків відповідно до 
динаміки розвитку сучасного суспільства. У цьому аспекті 
навчальні програми усіх без винятку дисциплін потрібно 
зорієнтовувати на набуття ключових компетентностей 
майбутніми фахівцями медичної галузі (“компетентність є 
рівнем досягнення компетенціи�” [1, с. 17]) і на створення 
ефективних механізмів їх запровадження. 

Основна частина. Процес набуття знань, умінь, нави -
чок використання іноземної мови за професійним спряму-
ванням з метою успішного виконання власної професійної 
діяльності сприяє формуванню професійно-спрямованої 
комунікативної компетенції студентів-медиків, яка 
залежить від загальної (“знання, вміння, життєвии� досвід, 
здатність до навчання” [1, с. 18]) та комунікативної 
мовленнєвої компетенції (“реалізується у виконанні 
різних видів мовленнєвоі� діяльності: сприи�няття, обробка 
та відтворення інформаціі�” і [1, с. 18]) і забезпечує їхню 
здатність до швидкої адаптації в умовах іншомовного 
мовленнєвого середовища.

Для здійснення якісної іншомовної підготовки 
студентів-медиків, а також з метою формування навичок 
і вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності, осно-
вним завданням викладача є моделювання іншомовного 
мовленнєвого середовища на заняттях і в позааудиторний 
час (у вільний від навчання час студенти-медики готують-
ся до занять), яке здійснюється за допомогою засобів про-
ектних технологій (словесних (слово викладача (розповідь, 
пояснення, бесіда, диспут, приклад), усна й друкована науко-
ва інформація (підручники, художня література, періодична 
преса), твори-роздуми, доповіді, дебати, конкурси, аналізи-
інтерпретації творів, творчі вправи, ігри, обговорення філь-
мів, вистав); наочно-ілюстративних (картини, стенди, табли-
ці, схеми, буклети, альбоми, бортжурнали, художня літерату-
ра, періодична преса, комп’ютерні газети, альманахи, слайди, 
фотографії); інформаційно-комунікативних (засоби масової 
інформації (радіо, телебачення, інтернет), технічні засоби на-
вчання (фотоапаратура, відеоапаратура, комп’ютери, проек-
ційна техніка); психолого-педагогічних (проблемні завдання, 

проблемні ситуації)” [2, c. 98]), які дають можливість опи-
сати об’єкт вивчення, виділити предмет вивчення і про-
демонструвати рівень його засвоєння.

На практиці всі засоби використовуються у тісному 
взаємозв’язку. Кожен із засобів безпосередньо впливає на 
думки й переконання студентів-медиків, на розвиток їх-
ніх інтересів, смаків, професійних знань, умінь, навичок 
і якостей.  

На занятті із застосуванням засобів проектних техно-
логій, яке передбачає виконання самостійної позааудитор-
ної роботи (розробка проекту вимагає тривалої підготовки 
та цілеспрямованого корегувального впливу з боку викла-
дача), завдяки власній діяльності й творенню (авторській 
розробці проекту), студент-медик зацівлений не предме-
том вивчення, а процесом отримання знань, який здійсню-
ється у комунікації (забезпеченні іншомовного мовлен-
нєвого середовища), що сприяє формуванню іншомовної 
професійно-спрямованої комунікативної компетенції. 

Висновки. Отже, узагальнюючи вищевикладені фак-
ти, підкреслимо: засоби проектних технологій дозволя-
ють без збільшення часу на навчально-виховний процес 
надавати можливість студентам-медикам розвивати піз-
навальні вміння, самостійно конструювати свої знання, 
орієнтуватися в інформаційному просторі, оволодівати 
науковими та технічними знаннями на сучасному рівні і 
формувати іншомовну професійно-спрямовану комуніка-
тивну компетенцію для ефективного виконання власної 
професійної діяльності. 

Література
1. Клочко В.І., Прадівлянний М.Г. Формування про-

фесійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців 
технічних та економічних спеціальностей засобами сучас-
них інформаційних технологій: Монографія/ В.І. Клочко, 
М.Г. Прадівлянний. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 186 с.

2. Колодницька О. Д. Стимулювання професійного 
саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профі-
лю засобами проектних технологій: дис. канд. пед. наук: 
13.00.04 / Колодницька Ольга Дмитрівна. – Т., – 2012. – 
238 с. 
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З 
ПЕДІАТРІЇ НА ІV КУРСІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

О. А. Бовкун, Л. М. Головатюк, С. І. Єсипова, С. П. Ходаківська 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Виробнича практика студентів вищої медичної 

школи проводиться для перевірки та закріплення знань і 

практичних навичок, отриманих при вивченні основних 

клінічних і теоретичних дисциплін та їх подальшого по-

глиблення й удосконалення під час роботи в лікувально-

профілактичних закладах. Проходження лікарської вироб-

ничої практики передбачено після закінчення відповідно-

го циклу впродовж VII- VIII семестрів. 

Виробнича практика з педіатрії на факультеті під-

готовки лікарів Збройних сил України (ФПЛ ЗСУ) та 

медичному факультеті № 4 проводиться на базі ДКЛ№3 

Солом’янського району м. Києва і триває 1 тиждень. Орга-

нізація навчального процесу здійснюється за ЄКТС, обсяг 

практики студентів IV курсу з педіатрії складає 1,5 креди-

ти ЕСТS. Кількість годин – 45. 

Основна частина. Викладання на кафедрі педіатрії № 

5 Національного медичного університету імені О.О. Бого-

мольця  є наскрізним, тобто студенти проходять навчання 

всіх дисциплін педіатричного циклу, зокрема догляду за 

дітьми та сестринську практику на основній клінічній базі 

кафедри. Студенти добре ознайомлені з розміщенням усіх 

структурних підрозділів клініки, режимом роботи відді-

лень, посадовими обов’язками медичних працівників, пи-

таннями деонтології.

Нами розроблена нова 2016 року робоча навчальна 

програма лікарської виробничої практики для студентів 

ФПЛЗСУ та медичного факультету №4, в якій чітко регла-

ментовані мета, завдання, знання і навички, критерії оці-

нювання, терміни проведення та форми звітності. 

Відповідно до нового навчального плану всі 45 годин 

лікарської виробничої практики винесено на самостійне 

вивчення, аудиторних годин не передбачено. Загальне ке-

рівництво практикою здійснює керівник практики від лі-

кувальної бази; викладач від кафедри, найчастіше, той, що 

проводив практичні заняття з академічною групою, надає 

консультативну та методичну допомогу. Відповідальність 

за проведення практики безпосередньо в лікарні поклада-

ється на головного лікаря або заступника з лікувальної ро-

боти, а безпосереднє керівництво – на завідувача відділен-

ням відповідно до наказу керівника лікувального закладу. 

При такій організації проходження практики такі важливі 

ланки самостійної роботи, як допомога в засвоєнні мате-

ріалу практики, проведення семінарів, контроль за пра-

вильністю виконання практичних навичок, веденням на-

вчальної документації, дотриманням трудової дисципліни 

залишаються недостатньо контрольованими. 

Основним документом студента під час виробничої 

практики є щоденник виконаної роботи, який заповнюєть-

ся студентом після закінчення робочого дня і підписується 

безпосереднім керівником практики. В кінці практики сту-

дент складає звіт про обсяг виконаної роботи. 

Підсумковий контроль проводиться в останній день 

практики як диференційований залік, що полягає в оцін-

ці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно 

на підставі результатів виконання ним конкретних видів 

робіт, регламентованих робочою навчальною програмою, 

впродовж тижневої практики. 

Висновки. Перший досвід проведення внутрішньо-

семестрової лікарської виробничої практики з педіатрії 

за новим начальним планом в умовах повної відсутності 

аудиторних годин виявив ряд позитивних та негативних 

моментів. Позитивним, без сумніву, може вважатися те, 

що студенти проходять практику безпосередньо після 

трьохтижневого курсу педіатрії, є включеними в роботу 

відділень, курацію хворих. Разом з тим, відсутність ауди-

торних годин для лікарської виробничої практики за умов 

ЄКТС організації навчального процесу створює проблеми 

в об’єктивному оцінюванні щоденної роботи студентів. 

Література 

1. Робоча програма навчальної дисципліни  «Лікар-

ська виробнича практика в стаціонарі» для вищих ме-

дичних закладів України III-IV рівнів  акредитації для 

спеціальностей: 7.110101 «Лікувальна справа» 7.110105 

«Медико-профілактична справа» напряму «Медицина». – 

Київ, 2015.

2. Тюріна В. Ф. Організація виробничої практики з 

клінічної фармації / В. Ф. Тюріна, І. М. Кліщ, І. М. Марків 

//Медична освіта. – 2011.– №1. – С. 74–76.

3. Думанський Ю. В. Освоєння студентами практич-

них навичок при кредитно-модульній організації навчаль-

ного процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення 

/Ю. В. Думанський, О. М. Талалаєнко, М. Б. Первак // Ме-

дична освіта. – 2011. – № 3. – С. 79–81. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ

Ю. К. Больбот, Р. В. Ковтуненко, О. О. Толстікова

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Кредитно-трансферна система організації нав-
чаль ного процесу та нові навчальні плани передбачають 
удосконалення форм самостійної роботи студентів на 
кафедрі педіатрії.

Основна частина. У 2015-2016 навчальному році 
збільшилась кількість годин самостійної роботи студен-
тів за фахом «педіатрія» до 150 годин, а «лікувальна спра-
ва» – до 74 годин. Під час аудиторної самостійної роботи 
студенти вдосконалюють практичні навички, приймаючи 
участь у діагностичному та лікувальному процесі. Од-
нією з форм позааудиторної домашньої самостійної роботи 
є розв'язання ситуаційних завдань з письмовим обґрунту-
ванням діагнозу, плану обстеження, лікування. Для цієї 
роботи співробітниками кафедри розроблено та видано 
типографським способом  збірник ситуаційних завдань 
–  по 10 завдань з кожної теми занять. В аудиторний час 

проводиться обговорення рішення задач. Ця форма само-
стійної роботи поліпшує клінічне мислення студентів, 
розвиває у них почуття відповідальності та вміння само-
стійно приймати рішення у конкретних клінічних ситуаціях і 
створює позитивний емоційний фон для подальшого само-
вдосконалення.

Однією з форм самостійної аудиторної роботи є пере-
хресне рецензування історій хвороб, при цьому студенти в 
якості експертів аналізують діагностичні та лікувальні по-
милки. Ця форма роботи дозволяє посилити мотивацію до 
вдумливої кураціїї  та якісного оформлення документації.

Висновки. Організація самостійної аудиторної та 
позааудиторної роботи студентів являється ефективною фор-
мою освоєння педіатрії, сприяє розкриттю індивідуальних 
здібностей, формує клінічне мислення, реалізує мотиваційну 
підставу для активного пізнавального процесу. 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» НА ЗАНЯТТЯХ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
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Процес здобуття професійних знань та вмінь на су-
часному етапі ускладнюється через постійне зростання 
обсягу інформації, яку повинен засвоїти студент. Тому 
інтенсифікація навчання стала пріоритетним напрямком у 
викладанні внутрішньої медицини.

На фельдшерському відділенні навчаються різні сту-
денти: неоднаковий їх інтелектуальний потенціал та рі-
вень вмінь навчатись та працювати самостійно, тому ми 
запровадили метод індивідуалізації самостійної роботи 
при засвоєнні практичних навиків та вмінь, сформувавши 
особистісні моделі підготовки спеціалістів.

Організація діяльності студента спеціальності «Ліку-
вальна справа» на заняттях покладена не тільки на викла-
дача, а й на студента, принцип педагогіки співробітництва 
викладач – студент. Таким чином удосконалення навчаль-
ного процесу дає можливість застосовувати навчальні тех-
нології, при яких центром стає студент, який активно ви-
будовує навчальний процес, бере участь у самокеруванні 
навчальною діяльністю на занятті.

З метою покращення ефективності роботи на практич-
них заняттях з внутрішньої медицини ми урізноманітнили 
та удосконалили матеріал методичного забезпечення не 
лише друкованим матеріалом, а й в електронному варіанті: 
навчальні електронні посібники, методичні рекомендації, 
різноманітні версії електронного дидактичного матеріалу, 
засоби мультимедіа, які є на сайті університету.

Інтенсифікація навчання студентів на практичних за-
няттях починається з перших хвилин: чіткого визначення 
актуальності теми, сформування проблемних ситуацій та 
завдань, які необхідно вирішити кожному студенту. Актив-
но впроваджуються інтегровані заняття, «круглі столи», 
«ділові ігри» і виконання ролей у них з моделюванням про-
фесійних ситуацій, які стосуються допомоги з невідклад-
них станів, знаходити оптимальні рішення в умовах ФАПу 
чи у воєнно-польових умовах.

Практичні навики і вміння по догляду за хворими 
фельдшери закріплюють в інститутській клініці біля ліжка 
хворого. Проте важливим повстало питання, як викликати 
в студентів мотивацію до самовдосконалення, самоповаги 
у впроваджених на кафедрі командного підходу до вико-
нання практичних завдань, вирішення проблемних ситуа-
цій при різних патологічних станах у пацієнтів. І в цьому 
допомагає створений на базі кафедри внутрішньої меди-
цини № 2 та медсестринства навчально-практичного цен-
тру. Мета центру – забезпечити кожному студенту вільний 
доступ до вивчення та удосконалення практичних нави-
чок та вмінь згідно алгоритму дій, що дозволяє складати 
оптимальну програму заходів щодо покращення здоров’я 
пацієнта. Фельдшери працюють в центрі як індивідуально 
так і в команді.

Для ефективності самостійної позааудиторної роботи 
студента запропоновано вести зошит самостійної роботи, 
в якому згідно програми з дисципліни внутрішніх захво-
рювань включено весь матеріал, який розподілений за те-
мами для кожного практичного заняття, алгоритми прак-
тичних навичок, рекомендована література.

Кожне практичне заняття містить:
- мотивацію навчальної цілі;
- питання для теоретичного опрацювання;
- завдання для формування навчальних умінь та на-

виків фельдшера (заповнення таблиць, кросвордів, німих 
графологічних таблиць згідно теми);

- завдання для контролю (вирішення ситуаційних за-
дач різних рівнів, заповнення та ведення медичної доку-
ментації).

Навчання – це копітка щоденна праця, яка дає резуль-
тати тоді, коли студент хоче знати, а викладач уміє пере-
дати свої знання і заохотити студента до активності та 
творчості.[2] З цією метою запроваджуємо нетрадиційні 
форми та методи навчання:
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- нестандартні творчі дискусії, коментуючи мультиме-
діа із світлинами хворих з різною патологією;

- заняття-конкурси;
- «мозкові штурми»;
- конкурси «Кращий фельдшер».
Активно здобувають знання студенти в пошукові та 

науковій роботі.
Висновок: Шляхом впровадження нетрадиційних 

форм навчання та контролю рівня знань та вмінь студентів 
підвищується оптимізація практичної підготовки студен-
тів спеціальності «Лікувальна справа». Ведення зошита 
для самостійної роботи полегшує процес засвоєння мате-
ріалу, що вивчається, реалізовує індивідуальний підхід у 
навчанні студентів. Індивідуальний та командний метод 
закріплення практичних навичок та вмінь в навчально-

практичному центрі удосконалює формування грамотного 
фельдшера для практичної роботи.
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Аналітична хімія є базовою дисципліною у системі 
підготовки магістрів фармації. Вміння проводити якісний 
і кількісний аналіз хімічними та інструментальними мето-
дами є край необхідними для наступного успішного осво-
єння профільних дисциплін: фармацевтичної хімії, токси-
кологічної хімії, технології ліків, фармакогнозії тощо.   

Інтеграція у Європейський простір вимагає підготов-
ки фахівців в області фармації, які затребувані на світово-
му ринку праці. З огляду на це необхідно порівняти робочі 
плани та навчальні програми європейських університетів 
з існуючими. До 2016 р. кількість годин з аналітичної хімії 
(9 кредитів, 324 години, у тому числі 190 аудиторних) не 
дуже  відрізнялась від таких у Європі [1, 2]. Затвердження 
проекту навчального плану зі спеціальності 226 «Фарма-
ція» з 6 кредитами аналітичної хімії унеможливить під-
готовку кваліфікованих магістрів фармації, зробить їх 

неконкурентноздатними на європейському ринку праці. 
Окрім того, зменшення аудиторних годин з базових дис-
циплін може спричинити відтік іноземних студентів в уні-
верситети Російської Федерації (11 кредитів аналітичної 
хімії, 240 аудиторних занять на рік) або Східної Європи 
(Charles university in Рrague, 12 кредитів).

Тому збереження існуючої кількості годин даної на-
вчальної дисципліни є необхідним для формування ціліс-
них знань та вмінь магістрів фармації, особливо у світі 
інтеграції у Європейський простір.
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Основне завдання, яке покликана вирішити кредитно-
трансферна система навчання, – це  перехід на активні 
форми навчання, що дозволяють готувати лікаря, який 
здатен швидко адаптуватися до умов, що змінюються, ба-
чити проблеми і напрями розвитку медицини, розробляти 
і професійно приймати оптимальні рішення в нестандарт-
них умовах; забезпечити підготовку фахівців з вищою 
медичною освітою згідно з державними пріоритетами  на 
виконання Закону України «Про вищу освіту», 2014р [1].

Метою роботи є покращення результатів навчання, 
систематичного вивчення навчального матеріалу та ово-

лодіння практичними навичками впродовж навчального 
року, посилення контролю за глибиною та якістю його за-
своєння. 

Основна частина. Курс «Розвиток клінічного мис-
лення на основі ситуаційних завдань» (CBCR) започатко-
вано в НМУ у програмі міжнародного проекту TEMPUS 
MUMEENA[2,3], у формі занять з розвитку клінічного 
мислення як інтерактивного навчання студентів на 2-4 
курсах, інтегроване у чинні робочі навчальні плани та 
навчальні програми дисциплін.   На особливу увагу за-
слуговує засвоєння інтерактивної методики проведення 
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занять при використанні клінічних кейсів для розвитку 

клінічного мислення майбутніх лікарів[4]. 

На кафедрі офтальмології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця  проводиться  в меж-

ах курсу «Розвиток клінічного мислення на основі ситу-

аційних завдань» ( CBCR) вивчення клінічної ситуації « 

Пацієнт 62 років з раптовою втратою зору». 

Особливість проведення практичного заняття за цією 

методикою в тому, що після обговорення клінічної ситу-

ації студент зможе визначити багато причин втрати зору, 

вказати, які типи порушень існують і як лікар може роз-

різняти різноманітні ураження на підставі анамнезу та 

об’єктивного обстеження. Крім того, студент зможе трак-

тувати зміни очного дна при різних захворюваннях, оці-

нити екстрену клінічну ситуацію та надати допомогу при 

гострих розладах зору.  Метод вивчення дисципліни за до-

помогою клінічних кейсів дозволяє залучити  інтерактив-

ність студентів, можливість проведення окремих занять 

кращим студентом за допомогою викладача – консультан-

та. Такому заняттю передує відповідна підготовча робота 

викладача і студента, ґрунтовне методичне забезпечення.

Висновки. Розвиток клінічного мислення на основі 

ситуаційних завдань (клінічних кейсів) підвищує моти-

вацію та активність студентів у навчанні. Робота в групі 

за методикою клінічного кейсу є мотивованою та пізна-

вальною. Діяльність студентів під час  такої організації 

навчального процесу сприяє формуванню загальних та 

професійних компетенцій. 

Of particular note is mastering the techniques of interactive 

lessons using clinical case studies to develop clinical thinking 

of future doctors. The development of clinical thinking based on 

situational problems (clinical cases) increases motivation and 

activity of students in learning. Working group on the methods 

of clinical case study is motivated and informative. Activities 

such students during the educational process contributes to the 

general and professional competencies.
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Сучасний пошук інноваційних технологій у викла-

данні педіатрії у вищих навчальних медичних закладах, 

насамперед, знаходиться в площині впровадження різних 

форм новітніх комп’ютерних технологій та засобів си-

муляційного навчання, що цілком обґрунтовано. Вважає-

мо, що головним сучасним трендом має бути перехід від 

механічного отримання масиву знань при пасивній ролі 

студентів до залучення студентів до активної творчої, 

практично-орієнтованої навчально-пізнавальної діяльнос-

ті, з акцентом саме на клінічні аспекти навчання.

Сучасні педагогічні інновації мають забезпечувати 

достатньо вільне конструктування архітектури навчаль-

ного процесу в клінічній педіатрії, який ґрунтується на 

власному досвіді викладача-клініциста, ефективному та 

гармонійному використанні сучасних навчальних тех-

нологій та партнерських відносин «викладач-студент». 

Головний інноваційний напрямок – це компетентнісний 

підхід, тобто комплекс всього того (знання, навички, 

вміння), що дозволяє майбутньому лікарю успішно спра-

витися з конкретним завданням при наданні медичної до-

помоги дітям.

Серед методик, що застосовуються (робота біля ліжка 

хворого, клінічні розбори, участь в обходах, консиліумах, 

лікарських конференціях, робота з архівом учбових істо-

рій хвороб, відео, фотографій, ситуаційні завдання, тести, 

робота з муляжами, фантомами тощо), вважаємо вкрай 

ефективним «кейс-метод» як ефективний інструмент 

проблемно-ситуаційного навчання. При ньому, на підста-

ві бази знань та існуючих вмінь, група студентів, в межах 

рольової гри та ситуаційного аналізу, розглядає конкретну 

клінічну ситуацію з розрішенням чисельних протиріч в 

диференційній діагностиці та лікуванні. 

При застосуванні інтерактивної технології кейс-

методу не має одного правильного рішення, оскільки це 

- реальна клінічна ситуація, коли треба всебічно аналізу-

вати ситуацію, яка може бути і мінливою, розглядати різні 

альтернативи, вибирати оптимальний варіант з декількох, 

робити планування подальших дій тощо. Як показує наш 

досвід, у студентів при цьому збільшуються мотивація та 

цікавість до педіатрії, комунікативні здібності, здатність 

реалізовувати попередні базові знання та вміння в прак-

тиці, розвивається клінічне мислення та вміння вислов-

лювати та чути різні думки своїх колег під час групового 

обговорення клінічного випадку. 

Завдяки цьому у здобувачів вищої освіти формуються 

навички щодо аналізу та швидкого сортування необхідної 

інформації, виділення головного серед другорядного, вибо-

ру оптимального рішення в конкретній клінічній ситуації.

Другий важливий аспект в сучасній вищій медичний 

школі: поєднання науки, зокрема студентської, та навчан-
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ня. Не викликає сумнівів, що університетської освіти без 

науки не може бути, причому як для студента, так і ви-

кладача. Як писав Л.М. Гумільов, - «викладання без науки 

- туга, наукові заняття без викладання - це скорбота». На 

жаль, в реалізації цього напрямку існує чисельна кількість 

реальних проблем, котрі потрібно вирішувати. Це, зокре-

ма, оптимізація умов – матеріально-технічного оснащення 

та ефективний супровід зазначених наукових робіт. 

Залучення студентів до науково-дослідної діяльності 

під керівництвом досвідчених викладачів розширює та 

поглиблює їх знання. Звичайно, це можливо в потужних 

науково орієнтованих клінічних лікарнях, котрі є клініч-

ними базами відповідних кафедр педіатрії. «Теорія без 

практики сліпа, практика без теорії мертва», - відомі слова 

великого М.І. Пирогова. 

Таким чином, ефективними інструментами удоскона-

лення учбового процесу з педіатрії у вищих навчальних 

медичних закладах слід вважати більш широке запрова-

дження проблемно-орієнтованого навчання, зокрема, ви-

користання «кейс-метода» та активне залучення студентів 

до наукової роботи.  Ці підходи потрібно використовувати 

на різних курсах навчання студентів та зберігати їх і для 

післядипломного етапу навчання лікарів. Як зазначав Стів 

Джобс, – «інноваційний процес завжди повинен бути без-

перервним, а відсутність довгострокових цілей позбавляє 

шансу на наснагу учасників цієї діяльності».

УДК: 616-08-039.74

ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У ЛІКАРІВ-
СТОМАТОЛОГІВ

Т. М. Волосовець

Інститут стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ

Однією з основних ознак у системі підготовки у галу-

зі стоматології є її реалізація на принципах єдиної безпе-

рервної системи підготовки, перепідготовки та підвищен-

ня кваліфікації спеціалістів, здатних до постійного онов-

лення рівня знань та практичної підготовки відповідно до 

вимог сьогодення. 

У Стоматологічній Директиві ЄС 78/687/EEC, що 

визначає сучасні вимоги до дантистів підкреслено щодо 

обов’язковості проходження лікарем повноцінної та три-

валої практики саме із загальної стоматології. 

Сучасний лікар-стоматолог повинен бути у повному 

розумінні універсальним лікарем, який одночасно здатен 

надавати терапевтичну, хірургічну та ортопедичну допо-

могу як дорослим, так і дітям. Саме таких фахівців нині 

особливо потребує первинна ланка медико-санітарної до-

помоги, особливо у сільській місцевості, що значно гірше 

укомплектована стоматологічними кадрами (Центр ме-

дичної статистики МОЗ України., 2015).

На базі Національної медичної академії післяди-

пломної освіти ім. П.Л. Шупика понад десять років тому 

був створений перший в Україні навчально-науковий 

Інститут стоматології (далі – ІС НМАПО), з основною 

метою покращання післядипломної освіти лікарів-

стоматологів, зокрема їх практичної підготовки. Нині 

запроваджено державні стандарти вищої медичної сто-

матологічної освіти, впроваджено базову підготовку 

лікарів-стоматологів, модернізовано її зміст на післяди-

пломному етапі та за кваліфікаційними вимогами медич-

них спеціальностей, які визнаються не тільки в Україні, 

а й у країнах Європейського Союзу та США [Павленко 

О.В. та інш., 2014]. 

Безумовно, особлива увага у підготовці лікаря-

стоматолога повинна приділятися практичним навичкам, 

адже їх рівень згасає у часі значно швидше, ніж теоретич-

на підготовка [Артьоменко В.В. та інш., 2015]. Практична 

підготовка лікарів-стоматологів відрізняється комплек-

сним, системним підходом, новітніми науковими, педаго-

гічними та навчально-методичними  розробками, сучас-

ною стоматологічною апаратною базою. 

Основними вимогами до обсягу отриманих знань та 

набутих практичних навичок лікаря-стоматолога є стала 

послідовність дій від збору анамнезу, клінічного обсте-

ження та застосування додаткових клініко-лабораторних 

методів дослідження і інтерпретація отриманих резуль-

татів, формування діагнозу, а також обрання адекватної 

тактики патогенетичного лікування відповідно до вста-

новлених стандартів та протоколів надання стоматологіч-

ної допомоги, затверджених відповідними наказами МОЗ 

України 

Велике значення для практичної підготовки лікарів 

мають також систематично оновлювані навчальні посіб-

ники, підручники, методичні рекомендації та, особливо, їх 

електронні версії, доступні на сайті НМАПО, що дозво-

ляють лікарям продовжувати самоудосконалення навіть 

після закінчення навчання на кафедрі.

Для підтримки безперервності навчального процесу та 

з метою контролю його якості практичної підготовки моло-

дих спеціалістів на базах стажування (наказ МОЗ України 

від 30.10.2013 №236-Адм. «Про перевірку баз стажування 

лікарів-інтернів») на кафедрі стоматології ІС НМАПО ство-

рена динамічна система моніторингу баз стажування, на 

яких лікарі-інтерни продовжують своє навчання.

Нині відповідно до світового досвіду опрацьовуєть-

ся запровадження двохрічної лікарської резидентури за 

«вузькими» стоматологічними спеціальностями, які у 

подальшому мають замінити існуючі кількамісячні спе-

ціалізації. Розробляються платформи дистанційного під-

вищення кваліфікації лікарів-стоматологів, їх самоудос-

коналення у рамках безперервного професійного розвитку 

спеціалістів.

Нині серед лікарів набули широкої популярності  корот-

котермінові курси підвищення кваліфікації, зокрема на за-

садах дистанційного навчання, та участь у майстер-класах 

провідних викладачів кафедр ІС НМАПО за заздалегідь ви-
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-
МЕДИКІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

І. І. Ворона, Т. В. Саварин, Г. Б. Паласюк

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Інтернаціоналізація ділових стосунків у різних 
сферах діяльності людини призвела до зростання попиту 
на спеціалістів, які б вільно володіли іноземною мовою. У 
цьому контексті важливого значення набуває формування 
у студентів медичних вищих закладів освіти іншомовної 
лексичної компетентності для забезпечення правильного 
вживання і розуміння лексичних одиниць у професійній 
сфері спілкування. 

Основна частина. Під лексичною компетенцією розу-
міють знання лексики, а також здатність використовувати 
мовний словниковий запас в усному та писемному мовлен-
ні [2, с. 230]. Правильне використання лексики та багатий 
словниковий запас – це ключ до вільного іншомовного 
спілкування. Лексична компетенція визначається як 
наявність певного запасу лексичних одиниць, здатність 
адекватно їх використовувати, правильно організовувати 
граматично, розуміти на слух і в процесі читання, 
оперувати ними в актах комунікації у потрібному темпі і в 
різноманітних значеннях, доречно вживати образні вислови, 
прислів'я, приказки, фразеологічні звороти для досягнення 
відповідного комунікативно-функціонального результату. 

Високі вимоги до спілкування ставлять складні завдан-
ня перед методистами у пошуку нових підходів та методів 
викладання іноземної мови у ВНЗ. Таким підходом постає 
інтерактивне навчання. Перехід від комунікативного під-
ходу у викладанні іноземних мов до інтерактивного втілює 
концептуальну ідею структурування і розвитку освітнього 
простору на основі такої парадигми, що охоплює викорис-
тання категорії взаємодії і різнобічності відношень усіх 
суб’єктів освітнього процесу і ставить за мету ефективне 
моделювання умов творчого розвитку особистості. Така па-
радигма освіти репрезентує інтерактивний процес навчан-
ня, у якому кожен студент взаємодіє з такими джерелами 
отримання інформації: викладачем, базою даних з навчаль-
ної дисципліни, та з іншими студентами [1, с. 19]. 

Інтерактивне навчання завдяки своїй динамічності і 
гнучкості, практичності і доступності сприяє задоволенню 
інформаційно-пізнавальних потреб студентів, позитивно 
впливає на інтелектуальний розвиток кожної особистості 
та її професійне становлення. В аспекті формування іншо-
мовної лексичної компетенції інтерактивне навчання сти-
мулює студентів до запам’ятовування навчального лексич-
ного матеріалу, його осмисленого репродукування та сві-
домого й творчого використання в ході іншомовної кому-
нікації; навчальний процес відбувається за умов постійної, 
активної взаємодії всіх студентів; це співнавчання, 
взаємонавчання (групове навчання в співпраці) [3, с. 5]. 
Контроль та корегування діяльності студентів здійснюєть-
ся викладачем.

Висновки. Отже, суть інтерактивного навчання як 
засобу ефективного формування іншомовної лексичної 
компетенції полягає в організації парно-групової та колек-
тивної мовленнєвої взаємодії всіх суб’єктів навчального 
процесу з виконання творчих, проблемно-пошукових і ко-
мунікативних завдань, орієнтованих на одержання студен-
тами знань лексичних одиниць та набуття спроможності 
використовувати їх усно і письмово в межах сфери своєї 
майбутньої діяльності.  
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значеними конкретними темами та розділами. Це поліпшує 

мотивацію до безперервного професійного удосконалення 
досвідчених спеціалістів і сприяє систематичному 

Використання фантомних класів та інноваційних ме-

тодик викладання шляхом застосування майстер-класів, 

рольових ігр, розгляду конкретних кейс – клінічних ви-

падків, проблемно-орієнтованого навчання безумовно 

сприяє зростанню майстерності та покращанню мотивації 

лікарів-інтернів і слухачів та їх зацікавленості у оволодін-

ні сучасними стоматологічними технологіями.

У перспективі необхідно розглядати створення між-

дисциплінарних стоматологічних симуляційних центрів, 

заснованих на значному кадровому викладацькому по-

тенціалі Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика, проблемно-орієнтованій підго-

товці лікарів-стоматологів, сполученому застосуванню 

психологічних тренінгів з метою попередження синдрому 

«професійного вигоряння» у стоматологічного персоналу, 

що дасть змогу суттєво покращити ефективність освоєння 

теоретичних питань та практичних навиків.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ У ВИЩІЙ 
МЕДИЧНІЙ ШКОЛІ

Г. П. Гаморак

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Сучасна медична освіта та наука перебуває у стані 
бурхливого розвитку. У зв’язку з цим стає необхідним за-
провадження новітніх технологій, матеріалів, інструкцій, 
інструментів та устаткування для покращення якості на-
дання освітніх послуг. Новітні напрямки розвитку медич-
ної, фармацевтичної та стоматологічної служби наклада-
ють свій погляд на реалізацію основних засад кредитно-
модульної системи медичної освіти вищого рівня. Вони 
мають пряме відношення і до освіти майбутніх лікарів на 
етапі навчання. Є слушним те, що досвід вищої медичної 
школи Європейських країн, що в медичній освіті доцільна 
теоретична додипломна підготовка фахівців з досконалим 
вивченням теоретичного курсу та пропедевтичних при-
йомів у діагностичному, лікувальному, профілактичному 
та клінічному процесах. Більш вузькі клінічні аспекти з 
елементами спеціалізації у вузькому напрямі – це преро-
гатива післядипломної освіти.

Враховуючи такий досвід проведення навчально-
го процесу у підготовці студентів за фахом «лікувальна 
справа» додипломне навчання майбутніх лікарів має свої 
особливості. Викладачі формують аудиторні та позаауди-
торні заняття з урахуванням набуття знань, професійних 
навичок та достатнього досвіду не тільки з питань загаль-
ної медицини, але і з урахуванням елементів практичних 
навичок по загальній та спеціальній мікробіології. Одно-
часно ведеться заохочення до дослідницької діяльності 
студентів. При цьому кращі дослідницькі роботи реко-
мендуються до участі в конкурсі та друкуванні у наукових 
журналах. Значну увагу викладачі кафедри мікробіології 
приділяють практичним навичкам у навчальній аудиторії 
із застосуванням наглядних демонстрацій, лабораторного 
обладнання та спеціальних таблиць. Тільки після попе-
реднього відпрацювання технологій практичних навичок 
власноруч у навчальній аудиторії майбутній лікар буде 
впевнено працювати у медичній сфері, що дасть йому 
можливість клінічно мислити, правильно здійснити забір 
клінічного матеріалу для постановки діагнозу, правильно 
обирати метод лабораторного дослідження, здійснювати 
профілактичні та лікувальні міри [1]. 

Сучасні принципи навчання вимагають підготовки 
лікарів, які б давали змогу використовувати для діагнос-
тичного та лікувального процесу всі досягнення науково-
технічного прогресу та дозволяти надавати медичну допо-
могу на якісному рівні.

Самостійна робота – це один із найскладніших мо-
ментів в організації навчального процесу. Саме вона є 
ефективною формою навчального процесу у вищому на-
вчальному закладі. Правильна її організація може вважа-
тися одним із потужних резервів удосконалення, оскільки 
студент-медик свідомо прагне досягти встановленої мети, 

застосовуючи свої зусилля і показуючи результат у ви-
гляді тих чи інших знань, вмінь та навиків. Крім тради-
ційно глибоких знань значне місце займає відпрацювання 
практичних навиків. Ці обставини націлюють викладачів 
кафедри на побудову системи навчального процесу з ура-
хуванням здібностей студентів. 

Якість і результати навчально-виховного процесу ви-
щої школи залежать у першу чергу від викладача, його 
теоретичної та практичної підготовки. Методична робота 
спонукає до засвоєння змісту нових програм і методів їх 
реалізації, ознайомлення з досягненнями науки і новіт-
німи технологіями, а також впровадження їх у практич-
ну діяльність. Методична робота спрямована на те, щоб 
передати досвід, знання, вміння студентам. Згідно з цим, 
при підготовці до проведення заняття мають бути чітко 
встановлені вимоги: визначення мети, попередній підбір 
навчального матеріалу, застосування нових технологій, 
вибір оптимальних методів та засобів впровадження їх 
у медичну практику. Перш, ніж вдосконалити практичні 
навички, слід переконливо вивчити теоретичні аспекти 
кожної теми. При теоретичній підготовці слід раціонально 
поєднувати масову, групову та індивідуальну форму ді-
яльності, забезпечення оперативного зворотнього зв’язку, 
контролю та оцінювання знань. Більшість лекційних та 
практичних занять ефективно проводити з використанням 
відеоматеріалу, мультимедійних презентацій, що є потуж-
ним стимулом у навчанні. Інтерактивне навчання дозво-
ляє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, а також 
веде до розвитку професійних і особистісних якостей сту-
дентів [2].

Отже, для того, щоб навчати студентів, розвиваючи їх 
професійні якості, треба визначити напрямки педагогічної 
діяльності, вибрати найбільш придатні форми і методи вза-
ємодії викладача і студентів. Сучасні інноваційні техноло-
гії викладання мікробіології у медичному університеті ві-
діграють важливу роль у навчальному процесі і впливають 
на формування професійного, інтелектуального студента, 
який зможе в майбутньому надати сучасну та адекватну до-
помогу пацієнту, зберегти здоров’я чи життя людині.   

Література:
1. Проблема удосконалення фахової підготовки ліка-

рів медико-профілактичного профілю на сучасному етапі 
в аспекті кредитно-модульної системи / В. М. Лісовий, 
В. А. Капустник, В. О. Коробчанський // Медична освіта. – 
2011. – № 2. – С.74 – 77.

2. Шарун А. В., Крушинська Т. Ю. Сучасні тенденції 
організації навчального процесу при викладанні медичної 
мікробіології, вірусології та імунології // Теоретична ме-
дицина. – С. 14 – 16.
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РОЛЬ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА В ОПАНУВАННІ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ З 
ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

П. А. Гасюк, С. О. Росоловська, М. М. Малюченко, О. О. Стаханська, А. Б. Воробець, В. Б. Радчук

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Внаслідок кількісного і якісного розвитку орто-
педична стоматологія стала розділом стоматології, що корис-
тається сучасними методами діагностики, лікування та про-
філактики анатомічних порушень і функціональних розладів, 
не лише зубної, але і всієї щелепно-лицевої системи. Вагоме 
місце в ортопедичній галузі стоматології займає протезуван-
ня, завданням якого є не тільки заміщення дефектів зубів та 
зубних рядів але і запобігання подальшому руйнуванню зубо-
щелепної системи та відновлення втраченої функції.

Основна частина. Відсутність літератури, що роз-
криває зміст навчальної програми програми з курсу за ви-
бором “Сучасні технології суцільнолитого протезування”, 

спонукала авторів до видання комплексного навчального 
посібника для самостійної роботи студентів – «Естетичні 
аспекти дизайну ортопедичних конструкцій» для само-
стійної роботи студентів четвертого курсу стоматологіч-
ного факультету.

Висновки. Даний посібник орієнтований на активіза-
цію самостійної творчої роботи студентів та формування 
професійно значущих умінь, які дозволяють створити не-
обхідні умови для успішної навчальної діяльності. Авто-
рами навчального посібника надано малюнки , які можна 
використати як для контролю знань, так і для навчання 
(поглибленого засвоєння знань із певних тем).

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ РІЗНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ІНОЗЕМНИХ 
СТУДЕНТІВ

К. Ю. Гашинова, Л. А. Ботвінікова, К. О. Бєлослудцева, О. В. Фесенко

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Навчання англомовних студентів на кафедрі внутріш-
ньої медицини 1 впроваджується вже 13 років. Навчання 
теоретичним знанням та практичним вмінням за цей час 
пройшли 1500 студентів більше ніж з 30 країн миру. Різ-
ні класичні методики застосовують в навчанні цього кон-
тингенту студентів щодо оволодіння  практичними нави-
чками: лекції, практичні заняття, семінари, тестування, 
презентації, круглі столи та майстер-класи. Але, на нашу 
думку, найбільш важливе значення у підготовці лікарів, в 
тому числі інтерністів, є оволодіння одним з ключових мо-
ментів лікувально-діагностичного процесу – спілкування 
та встановлення контакту між лікарем та хворим. Цей про-
цес є однім з ключових етапів на шляху становлення само-
стійного фахівця. Враховуючи мовний бар’єр, культурно-
етнічні відмінності комплаєнтність між пацієнтом та сту-
дентом представляє певні труднощі. 

Матеріали та методи. З цією метою було впровадже-
но досвід палатної команди. До складу команди окрім, 
студента входили лікар-інтерн або клінічний ординатор. 
Загальну координаційну роботу, звичайно, здійснював ви-
кладач. 

Основні мотиви роботи «палатної команди»: бажан-
ня опанувати професійні навички та вміння, поглибити 
на практиці отримані теоретичні знання, відпрацювати 
стандарти надання медичної допомоги, отримати досвід 
практичної роботи, що дозволить в майбутньому успішно 
працювати самостійно.

Основні принципи роботи «палатної команди»: персо-
налізація студента, взаємодопомога та принцип підтримки 
і безперервного обміну інформацією, сумісний її аналіз. 

Результати роботи. Підготовка висококваліфіковано-
го фахівця можлива лише при сформованому мотиваційно-
ціннісному відношенні до його професійного становлення. 
Досвід інтерна або клінічного ординатора, котрий вже має 

сформований мотиваційний підхід до своєї професійний 
діяльності, був дуже важливим прі спілкуванні зі студен-
том 4 курсу. Також ці взаємовідношення хворий-лікар-
інтерн-ординатор-студент-викладач мали пізнавальні, 
комунікативні, емоційні напрямки, що обґрунтовували та 
стимулювали подальший саморозвиток, самовдосконален-
ня студентів. В процесі роботи палатної команди значно 
полегшувався контакт між хворим та іноземним студен-
том, що позитивно відображалось не тільки на учбовому 
процесі, а також є фундаментом для засвоєння знань та 
формування клінічного мислення самих студентів.

Необхідно зазначити той факт, що сумісна робота па-
латної команди базується не тільки на глибокому засво-
єнні практичних навичок, професійних вмінь, а також і 
на вдосконаленні та розширенні теоретичних знань та на 
можливості здійснення науково-творчої діяльності. Саме 
тому робота реалізовувалась у двох напрямах: практичний 
– сумісні платні обходи та курація хворих, сумісна робота 
з учбовими та справжніми історіями хвороб; теоретичний 
або творчий – обговорення планів щодо методів діагнос-
тики, підходів до диференційної діагностики та лікування 
хворих, підготовка презентацій, сумісна участь у загально-
клінічних та патологоанатомічних конференціях. 

Висновки. Робота палатної команди є дуже ефектив-
ним методом навчання англомовних іноземних студентів 
не тільки щодо підвищення їхніх знань, а також задля укрі-
плення професійної мотивації та формування клінічного 
мислення. Безумовно, такі заходи висувають свої вимоги 
до методичного та дидактичного забезпечення, втім спри-
яють постійному підвищенню професійної майстерності 
викладачів та вдосконаленню навику розвитку клінічного 
мислення і студентів, і інтернів, і клінічних ординаторів, 
вдосконаленню деонтологічних та колегіальних принци-
пів роботи.
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ЗАПОВНЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ ІЗ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН – СПОСІБ 
УДОСКОНАЛЕННЯ  ЯКІСНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР.

Г. С. Гвоздецька, Х. Б. Кузьмінська

Івано-Франківський національний медичний університет

Оцінка оцінка  Опис 

«5» Навик виконано точно ,згідно алгоритму, бездоганно, впевнено

«4» Навик виконано повністю, згідно алгоритму, але допущено 1-2 помилки.

«3» Навик виконано не точно, не впевнено, не дотримано алгоритму, допущено 3- 4 помилки.

«2»
Навик виконано непослідовно, хаотично,зовсім не дотримано алгоритму, відсутня орієнтація в проведенні 
та виконанні навика.

Вступ. Необхідність інтеграції медичної освіти 
у європейський простір вимагає підвищення рівня як 
теоретичної, так і практичної підготовки майбутніх медич-
них сестер, а сучасна модель фахівця передбачає довести 
відповідність професійних навичок і вмінь до професійної 
кваліфікаційної характеристики. Разом з тим реформується 
і сама система охорони здоров’я, оновлюються методики 
діагностики, лікування і догляду за пацієнтами, практич-
на медицина ставить конкретні завдання щодо підготовки 
фахівців. Все це вимагає від нас підвищення якості прак-
тичної підготовка шляхом реалізації нових форм і методів 
та її удосконалення.  Велика увага приділяється індивідуа-
лізації практичного навчання .З цією метою в університеті 
створені міжкафедральні  навчально – практичні тренінго-
ві центри, де студенти відпрацьовують практичні навики 
та  удосконалюють свої практичні вміння. Одним із таких 
є нещодавно створений  центр на базі медичного коледжу 
та кафедри внутрішньої медицини №2 та  медсестринства 
, де заняття прходятьне тільки студенти коледжу , але й 
студенти спеціальностей «Лікувальна справа», «Стома-
тологія», «Фармація». В даному центрі  відпрацьовують 
практичні навики  студенти, які навчаються на 8 кафедрах  
універсиету. У перелік навиків включені медсестринські 
маніпуляції  з догляду за пацієнтом (інфекційна безпека, 
приймання пацієнта,  антропометрія, підтримування, пе-
реміщення та розміщення пацієнта, допомога в підтри-
манні пацієнтом особистої гігієни, оцінка функціональ-
ного стану пацієнта, годування пацієнта), медсестринські 
маніпуляції та процедури (найпростіші фізіотерапевтичні 
процедури, зондові процедури, застосування лікарських 
засобів, клізма та газовивідна трубка, катетеризація сечо-
вого міхура), невідкладної хірургічної допомоги (імобілі-
зація, визначеня груп крові, способи зупинки кровотечі), 
проведення реанімаційних заходів , та надання невідклад-
ної допомоги при різних критичних станах,невідкладної 
допомоги у військово- польових умовах.

Основною умовою якісної підготовки студентів є 
дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпу-
ляцій.З цією метою розроблені алгоритми виконання на-
виків,  згідно сучасних  нормативних документів Мініс-
терства охорони здоров'я України.

Основна частина .Для покращення засвоєння нави-
ків та вмінь і контролю їх рівня розроблено універсаль-
ний щоденник обліку засвоєння практичних навиків. У 
даному щоденнику зібрано перелік  практичних нави-
ків , передбачених типовими навчальними програмами  
з основних клінічних  дисциплін. Усі практичні навики 
відповідають вимогам складових галузевих стандартів 
вищої освіти — ОКХ і ОПП , затверджених МОН Укра-
їни і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 
р.Ведення  щоденник засвоєння практичних навичок – це 
самостійна аудиторна робота студента. Студент отримує 
щоденник уже на 2 курсі свого навчання  і веде його до 
завершення навчання у коледжі, постійно заповнюючи 
його на відповідних дисциплінах На кожному занятті 
студент оволодіває певним навиком із даної дисципліни. 
В щоденнику відображено 19 розділів , що відповідають 
19 основним дисциплінам, з яких студент повинен доско-
нало володіти навичками.   В кожному розділі є 2 підроз-
діли 1- перелік навичків, зображених у вигляді таблиці 
і ступінь оволодіння ними (+ –вміти виконувати прак-
тичні навички, ++ – володіти практичними навичками 
та самостійно їх застосовувати) по завершенню вивчен-
ня даної дисципліни. В даному підрозділі ні викладач , 
ні студент нічого не заповнює . 2 підрозділ передбачає 
самостійну аудиторну роботу студента, де він коротко 
описує навички , заповнючи готову табличку (графи 1-6). 
Студент повинен вказати покази, протипокази , відповід-
не оснащення для проведення даного навику. Крім того, 
студент заповнює графу  про свій рівень засвоєння на-
вика, користуючись умовними позначками , відмітку про 
виконання та оцінювання викладачем рівня засвоєння 
того чи іншого навика:

А –  маніпуляція чи навик , виконаний самостійно;
В – маніпуляція чи навик, виконаний під контролем;
С – маніпуляція чи навик ,за виконанням студент яко-

го спостерігав.
(Наприклад : виконання проби Манту- ++А, прове-

дення сифонної клізми – +С)
 Викладач на кожному занятті  заповнює 7 і 8 графу, 

оцінює рівень засвоєння навика відповідно до критеріїв  
«2», «3», «4» ,«5» та ставить свій підпис.

До підсумкового контролю( іспиту чи диференційова-
ного заліку)  по завершенню вивчення  дисципліни сту-
дент може бути допущений тільки тоді,  коли засвоїв усі 
практичні навики з даної дисципліни і отримав про це від-
повідну відмітку у щоденнику.

Висновки: При веденні щоденника , як видно із до-
свіду, студент ретельно вивчає навик та відпарцьовує його 
у навчально- практичних тренінгових центрах і відпові-
дальніше ставиться до  навчання.

Таким  чином, облік засвоєння практичних навичок  
у вигляді ведення щоденника , дає можжливість підго-
тувати висококваліфікованого майбутнього медичного 
працівника, що досконало володіє своїми професійними 
вміннями.

Література
1. Галузевий стандарт вищої освіти України, Освітньо-

кваліфікаційна характеристика «Молодший спеціаліст» за 
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3. Ковальчук Л.Я. Застосування Європейських стан-
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якості медсестринської освіти в Тернопільському держав-
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тодологія застосування алгоритмів при підготовці майбутньої 
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6. Шегедин М.Б., Окс Н.Л. Навчальному процесу 
– нові форми організації. Досвід застосування традицій-
них і активних форм навчання у Львівському державному 
медичному коледжі імені Андрея Крупинського// Медсе-
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ № 1 ОНМедУ

І. З. Гладчук, Г. Б. Щербина 

Одеський національний медичний університет

Вступ. В сучасних умовах підготовки майбутніх лі-
карів у вищих навчальних закладів України використання 
інтерактивних методів навчання студентів набувають все 
більшого значення.

На кафедрі акушерства та гінекології № 1 ОНМе-
дУ застосовуються різноманітні методи інтерактивного 
навчання, такі як ділова гра, рольові ігри, кейс-метод, 
«ПОПС-формула», робота в малих групах, студентські 
конференції.

Наш досвід демонструє, що у студентів і викладачів 
особливу популярність має комбінація рольових ігр з кейс-
методом, під час яких учасники розподіляють ролі і малими 
групами (3-4 студента) загальними зусиллями аналізують 
та вирішують конкретні ситуаційні завдання (кейс).

Використання таких технологій навчання надає мож-
ливість зробити заняття більш динамічним, багатогран-
ним, проявити студентам самостійність, творчу актив-
ність, здолати психологічний бар'єр спілкування один з 
одним і викладачам надає можливості відпрацювати нави-
чки вирішення практичних задач, показує взаємозв’язок з 
іншими дисциплінами, посилює зацікавленість до вивчен-
ня даного матеріалу.

Однак, необхідно відмітити, що такий підхід до учбо-
вого процесу має позитивний результат тільки при відпо-

відній теоретичній підготовці та задовільному вихідному 
рівні знань студентів.

Висновки. Таким чином, застосування інтерактивних 
методів навчання не виключає традиційних методик, са-
мостійної позаудиторної роботи студентів, бо тільки ви-
користання всіх методів викладання сприяє підвищенню 
рівня підготовки та дає позитивний результат при підго-
товці майбутніх фахівців.

Література
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

О. В. Гордієнко, В. З. Сікора, В. І. Бумейстер, О. С. Ярмоленко, О. О. Приходько, О. О. Устянський,                     
І. В. Болотна, Л. Г. Сулим 

Сумський державний університет

Вступ. Проблемно-орієнтовне навчання являє собою 
особливу педагогічну методику, яка дає можливість всебіч-
ного вирішення конкретної проблеми з глибоким, активним, 
стійким засвоєнням матеріала при максимальному викорис-
танні авторитетних світових інформаційних ресурсів [1].

Сутність проблемного навчання полягає в тому, що 
студенти використовують «отримані знання» від проблем-
ного завдання або ситуації для пошуку власної мети до-
слідження, що розвиває навички самостійного вирішення 
проблеми і мотивовано націлено на навчання студентів, 
які залучені в активний навчальний процес.

Запровадження на теоретичних кафедрах Медичного 
інституту Сумського державного університету проблемно-
орієнтовного навчання в учбовий процес, на нашу думку, 
сприятиме забезпеченню високого кваліфікаційного рівня 
майбутніх лікарів. 

Основна частина. На кафедрах анатомії людини сис-
тема набуття теоретичних знань та практичних навичок 
у сучасних умовах має свою специфіку. Удосконалення  
методів  обстеження внутрішніх органів людини, а саме, 
ультразвукове дослідження, комп’ютерна томографія, 
магнітно-резонансна томографія підвищують вимоги до 
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лікарів різного профілю щодо досконалого знання деталей 
будови тіла людини в нормі, топографії органів, вміння 
описувати зображення зрізів тканин на різних рівнях та у 
різних площинах. Тому опис будови і топографічних вза-
ємовідносин органів тіла з урахуванням їх вікових, стате-
вих та індивідуальних особливостей є основою теоретичної 
і практичної медицини. 

Засобом оцінювання якості освіти є система тестуван-
ня, як складова частина підготовки до ліцензійного інтегро-
ваного іспиту «Крок-1» на теоретичних кафедрах[4,5]. Кон-
кретна клінічна ситуація, що відтворена у тестових завдан-
нях, оцінює здатність студента використати отримані знання 
з анатомії людини для її інтерпретації. У тестах обговорю-
ються загальновідомі синдроми і симптоми, вади розвитку 
внутрішніх органів, що сприяє адаптації теоретичних знань 
у віртуальному клінічному завданні. Особлива увага приді-
лена шляхам розповсюдження інфекції в організмі людини. 
Особливості будови і топографії органів розглядаються на 
прикладі конкретних клінічних ситуацій (трахеотомія, кате-
теризація, веносекція  судин, шийні кили, пухлини органів 
шиї, слинних залоз, грудей, шлунка, матки, прямої кишки, 
«френікус-симптом», виміри розмірів таза, лапаротомія, ді-
афрагмові кили, пупкові нориці, важкодоступні положення 
червоподібного відростка, простори очеревинної порожни-
ни, аномалії розвитку судин, вади серця). 

Для студентів стоматологічної спеціальності тестові 
завдання охоплюють особливості будови зубів, терміни їх 
прорізування, типи оклюзії, особливості кровопостачання 
та іннервації органів голови та шиї, обговорюється ана-
томічне підґрунтя проведення місцевої та провідникової 
анестезії, та її можливі ускладнення. 

Проблема порушення функції імунної та ендокрин-
ної систем спонукало до відтворення у тестових завдан-
нях симптомів СНІДу, цукрового та нецукрового діабету, 
захворювань щитоподібної залози, надниркових залоз, 
епіфіза тощо. Велика кількість тестових питань присвя-
чена особливостям кровопостачання та інервації органів 
та тканин.

Вирішення цих задач мотивує студента до більш гли-
бокого вивчення будови тіла людини і вчить застосовувати 
отримані знання з їх екстраполяцією на конкретну клініч-
ну ситуацію.

Висновки. Проблемно-орієнтовне навчання спонукає 
студента до  творчого підходу для вирішення кожної кон-
кретної клінічної ситуації, вчить мислити логічно та на-
уково, сприяє самостійному виконанню творчого пошуку 
знань. Дана методика дозволяє підготувати висококваліфі-
кованих фахівців, а тим самим пацієнти зможуть отримати 
якісну медичну допомогу. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО» В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ

І. Я. Городецька

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Сучасне динамічне економічне  середовище 
створює виклики для своєчасного та адекватного реагу-
вання фармацевтичної освіти на потреби ринку. Роль і міс-
це  окремих дисциплін повинні бути переосмислені.

Основна частина.  Медичне і фармацевтичне товароз-
навство не належить до профільних дисциплін, які винесені 
на атестацію випускників. Проте, її роль у формуванні пакету 
кваліфікаційних характеристик спеціальностей «Фармація» та 
«Клінічна фармація» повинна бути переосмислена і змінена. 

Досвід викладання дисципліни на кафедрі організації 
та економіки фармації Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького показує, що 
медичне і фармацевтичне товарознавство повинно стати 
інтегруючим містком між ОЕФ та маркетингом у фарма-
ції, об’єднувати організаційні, нормативні і товарознавчі 
підходи. Програма вивчення дисципліни «Медичне і фар-

мацевтичне товарознавство» повинна бути максимально 
наближена до реалій сучасної фармацевтичної практики, 
передбачати можливість швидко реагувати на законодав-
чі зміни (наприклад, розширення асортиментного перелі-
ку супутніх аптечних товарів). Нарешті в межах держави 
необхідно викинути з програми анахронізми радянського 
часу, які викладаються за підручниками минулого століт-
тя і не мають ніякого відношення до діяльності сучасного 
провізора. Разом з тим, проведені нами дослідження пока-
зують, що у провізорів недостатньо знань про особливості 
обігу сучасних асортиментних груп товарів: дієтичних до-
бавок, косметики, мінеральних вод та ін.

Висновок. Програма дисципліни «Медичне і фарма-
цевтичне товарознавство» повинна передбачати вивчення 
організаційних, законодавчих та маркетингових характе-
ристик  усіх груп товарів аптечного асортименту
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Н.О. Горчакова 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Основні положення Закону України «Про вищу 
освіту» передбачає, що студенти вищих медичних закладів 
повинні отримати якісну професійно-орієновану освіту 
[1].  Звичайно, читання лекцій та проведення практичних 
занять зі студентами при опануванні фармакології пови-
нно наближатись до рівня міжнародних вимог [2]. Також 
процес підвищення якості викладання предмету, в тому 
числі фармакології, повинен організовуватись з урахуван-
ням педагогічних технологій, які сприяють активізації на-
вчання, вірному вирішенню дидактичних проблем [3], що 
будуть синхронними зі змінами в сучасному суспільстві, 
де основним завданням є пошук продуктивних підходів 
для підготовки кваліфікованих спеціалістів [4]. 

Основна частина. В зв’язку з тим, що фармакологія 
вміщує матеріали досвіду теоретичних і клінічних дисци-
плін, одним з аспектів підвищення якості викладання є на-
явність у викладачів та лекторів фундаментальних знань 
не тільки з фармакології, але також з фізіології, патологіч-
ної фізіології, біохімії, а для студентів фармацевтичного 
факультету – ще й з фармацевтичної хімії. Вже на першій 
лекції лектори знайомлять студентів не тільки з досяг-
неннями вітчизняних і зарубіжних вчених в історичному 
аспекті. Важливим вважається представлення отриманих 
результатів в нових галузях фармакології – нанофармако-
логії, квантової фармакології , що були отримані співро-
бітниками кафедри.  

Зацікавленість студентів лекційним матеріалом здій-
снюється завдяки наведенню не тільки результатів науко-
вих досягнень, але також прикладів з художньої літерату-
ри. Важливим є також представлення в матеріалах лекцій 
відомостей про нові лікарські засоби, які зареєстровані в 
Україні або розкриття досягнень зарубіжних вчених щодо 
розробки і впровадження лікарських засобів нових груп. 
Наприклад, в лекції, присвяченій фармакології лікарських 
засобів протизапальної, протиалергійної, імунотропної, 
протипухлинної дії наводяться відомості щодо лікарських 
засобів, які являють собою моноклональні антитіла. Для 
студентів ІІІ курсу важливо назвати препарати, що вклю-
чені в сучасні українські та європейські рекомендації 
лікування тих чи інших захворювань, а також містяться 
в сучасних протоколах. Слід приділяти увагу підготовці 
презентацій, не тільки за змістом, а також оформлення 

– розміру шрифту, малюнкам, включенню анімаційних 
фрагментів. 

Практичні заняття ставлять своїм завданням дати зна-
ння щодо фармакодинаміки, фармакокінетики лікарських 
засобів, показань щодо їх використання та застосування, 
побічних ефектів та ускладнень. Це вимагає глибоких 
знань з предмету та чіткого індивідуального контролю, за-
стосуванню сучасних технологій педагогіки, в тому числі 
кейс-методу, а також тестових завдань.

Висновки. Побудова лекційного процесу та прак-
тичних занять повинна бути сформована з урахуванням 
обов’язкового опанування студентами основними поло-
женнями загальної та спеціальної фармакології, що стане 
теоретичним фундаментом для проведення персоніфіко-
ваної фармакотерапії. В роботі за кейс-методом необхідне 
попереднє оволодіння комплексом знань, отриманих на 
теоретичних медико-біологічних кафедрах. Забезпеченню 
якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог 
сприяє створення підручників, посібників, методичних 
рекомендацій, що активізують адаптацію національної 
системи вищої освіти до європейських стандартів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 
КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ

Н. О. Горчакова, Н. В. Савченко, О. В. Шумейко, О. В. Клименко 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. За кредитно-трансферною системою національ-
ні стандарти освіти при опанування фармакологією повинні 
враховувати впровадження нових технологій навчання, роз-
ширення мобільності студентів і викладачів, пошук нових 
підходів до залучення студентів до опанування знаннями. 
Згідно закону України «Про вищу освіту» реформується 
галузь, створюється нова законодавча база освіти [1]. За-
вдяки принципам доказової медицини забезпечується бага-

тоаспектність подачі навчального матеріалу, що підвищує 
академічну мобільність, компетентність [2,3].  

Основна частина. Індивідуальна робота зі студен-
тами, в тому числі виконання ними самостійних завдань, 
які дозволяють перевірити знання належності препарату 
до певної фармакологічної групи, механізм дії та основні 
показання, що значно підвищує мотивацію та пізнавальну 
активність, закладає основи подальшої практичної діяль-
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ності. Практичні навички відпрацьовуються у студентів за 
допомогою різних методів контролю, а саме індивідуаль-
них білетів, що включають, окрім вищезазначених питань, 
відомості щодо побічної дії лікарських засобів, мірах до-
помоги, в тому числі антидотах. Особлива увага надається 
складанню питань і тестів для підсумкового модульного 
контролю. При цьому зберігається принцип міжпредмет-
ної інтеграції, логічної послідовності та безперервності 
опанування знаннями.

Висновки. Імплементація Закону України «Про вищу 
освіту» в медичній галузі на кафедрі фармакології вра-
ховує специфіку кожного етапу підготовки студентів до 
Крок1. Реформування сучасної підготовки з фармаколо-
гічної освіти здійснюється за доказовими стандартами 

відповідно до міжнародного досвіду зі збереженням кра-
щих традицій національної освітньої школи.
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СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

А. В. Гошовська

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Вступ. Впровадження кредитно-модульної системи 
для підготовки студентів у вищих навчальних закладах 
спонукає до необхідності впровадження сучасних дидак-
тичних технологій для кращого запам'ятовування та засво-
єння нового теоретичного матеріалу [1, 2].

Основна частина. Використовуючи сучасні дидактич-
ні технології у викладанні  нового теоретичного матеріалу  
є запорукою до удосконалення формуванню професійних 
навичок, знань та вмінь студентами  в майбутній лікарській 
діяльності. Враховуючи зорову, слухову, емоційну пам'ять 
засвоєння матеріалу, методи викладання мають бути в 
першу чергу різноманітними, ілюстрованими, відповідати 
меті, цілям заняття та формувати у майбутнього лікаря на-
вички узагальнення і прийняття рішення [3]. Для усвідом-
лення та за фіксування структурно-логічного ядра теми 
весь об'єм нового теоретичного матеріалу слід поділяти 
на основні підрозділи з обов'язковим виділенням  осно-
вних елементів та основної характеристики теоретично-
го матеріалу. Враховуючи майбутню спеціальність лікаря 
особливу увагу слід приділяти відпрацюванню практичної 
частини зокрема практичних навичок біля ліжка хворих. 
Саме відпрацювання конкретної практичної навички са-
мостійно кожним студентом є основним джерелом знань 
для майбутнього лікаря. Для правильного здійснення по-
слідовності дій при виконанні практичних навиків слід ви-
користовувати «метод демонстрації». При цьому залучати 
студентів до перегляду здійснення слайдів, відеофільмів, 
навчальних відео,  маніпуляцій, оперативних втручань,  
які здійснюються в лікувальній установі.

Для стимуляції мислення, творчих здібностей, вмін-
ня висловлювати свої думки, судження, виступати і від-
стоювати свої пропозиції слід використовувати досить 
ефективні методи у вигляді «мозкового штурму», «кейс 
методу». 

Досить ефективним методом для найкращого запа-
м'ятовування та відтворення нового теоретичного матері-
алу є метод у вигляді «групової дискусії», під час якого 
більшість запитань та відповідей висловлюють самі сту-
денти із залученням всіх до активного обміну отриманої 
інформації.

При розборі ситуаційних задач студенти закріплюють 
отримані знання під час розгляду реальних життєвих си-
туацій, вирішенню проблемних випадків, пов'язаних із до-
сліджуваною темою. Якщо вивчення випадків із практики 
використовуються також і в рольових іграх, це дозволяє 
викладачу оцінити рівень розвитку конкретних навичок.

Висновок. Поєднане використання сучасних дидак-
тичних технологій у вищих начальних медичних  закла-
дах, які навчаються за кредитно-модульною системою є 
запорукою успіху до кращого сприйняття, відтворення 
та запам'ятовування нового теоретичного матеріалу та 
ефективного використання отриманих знань на практиці 
студентами-медиками.
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

І. П. Гук

Медичний коледж Харківського національного медичного університету

Вступ. Одним з найактуальніших залишається питання 
підвищення якості підготовки майбутнього фахівця у вищо-
му медичному навчальному закладі. Медична сестра пови-
нна бути підготовлена до активної, творчої, професійної та 
соціальної діяльності, вміти самостійно удосконалювати 
свої знання. Від ставлення студента до навчання, вміння 
планувати, аналізувати діяльність, раціонально використо-
вувати свій час залежить забезпечення відповідного рівня 
знань, умінь, навичок, професійних якостей студента.

Основна частина. У контексті навчання самоорганіза-
ція пов’язана з самоосвітою. Самоорганізацію навчально-
пізнавальної діяльності студентів розглядаємо як свідому 
діяльність студентів, пов’язану з уміннями організовувати 
себе в процесі навчання, яка проявляється в цілеспрямова-
ності, активності, усвідомленій мотивації, плануванні сво-
єї діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішень 
та відповідальності за них, критичності оцінки результатів 
власних дій, почутті обов’язку. У процесі самоорганізації 
утворюються вміння та особистісні якості, які забезпечу-
ють ефективність навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів. Ураховуючи позиції різних авторів і враховуючи 
власний педагогічний досвід, ми виокремили в структурі 
самоорганізації такі компоненти: мотиваційно-цільовий, 
організаційно-планувальний, операційно-виконавчий, 
рефлексивно-регулятивний. Таке структурування самоор-
ганізації охоплюють всі дії студентів у процесі навчання. 
Важливість розуміння структури самоорганізації навчаль-
ної діяльності передусім виявляється при вивченні ефек-
тивності професійної освіти.

За даними пілотажного дослідження, 78 % викладачів 
(з 32 опитаних) Медичного коледжу Харківського націо-
нального медичного університету зауважують про недо-
статній рівень самоосвіти студентів. Анкетування студен-
тів першого курсу дозволило з’ясувати рівень прагнення 
студентів до набуття знань, їхню допитливість. Самостій-

но вивчають предмети, необхідні для їхньої майбутньої 
професії, 49,8% студентів. 54,2% вважають, що для по-
вного оволодіння професією потрібно вивчати всі дисци-
пліни однаково ґрунтовно. На твердження «краще за все я 
навчаюся, коли мене періодично стимулюють» позитивно 
відповіли 49,4% студентів. 

Спостереження викладачів за навчально-пізнавальною 
діяльністю засвідчують, що залучення студентів до свідо-
мої діяльності, пов’язаної з уміннями організовувати себе 
у процесі навчання впливає на ефективність освітнього 
процесу. Так, студенти, які мали на першому курсі задо-
вільні оцінки або навчалися без вираженого інтересу, на 
наступних курсах при складанні іспитів з клінічних дис-
циплін виявили добрі знання з вивченого матеріалу, воло-
діли практичними навичками, виявили інтерес до майбут-
ньої професії. У процесі опитування студентів третього 
курсу визначено, що пріоритетними мотивами навчально-
пізнавальної діяльності студентів є досягнення високого 
рівня професіоналізму – 88%, набуття глибоких знань – 
73 %, забезпечення успішності майбутньої професійної 
діяльності – 51,6%.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє конста-
тувати, що ефективність освітнього процесу безпосеред-
ньо залежить від самоорганізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, яка сприяє активізації, оптимізації 
та удосконалюванню навчання у вищому медичному на-
вчальному закладі. 
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IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CONTINUOUS PROFESSIONAL 
EDUCATION
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Розвиток інформаційного суспільства в Україні та розширення міжнародних зв’язків в освіті на основі реалізації ідей 
Болонського процесу та євроатлантичної інтеграції вимагає постійної уваги до підвищення кваліфікації педагогічних і медич-
них працівників, як в теоретичному так і практичному професійному розвитку педагога. Інформаційні ресурси у широкому 
розумінні це відкрите середовище, що об'єднує різні ресурси. До таких ресурсів відносять: дистанційну освіту, організаційні 
та методологічні рівні, способи здійснення комунікації між ресурсами, що підтримують процес неперервної освіти.

The development of information society in Ukraine and the expansion of international relations in education based on the ideas 
of the Bologna Process and Euro-Atlantic integration requires constant attention to the training of teachers and health workers, both in 
theoretical and practical professional development of teachers. Information resources in the broad sense is an open environment that 
integrates various resources. These resources include: distance education, organizational and methodological level, ways to implement 
communication between resources that support process continuous education.
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Вступ. Необхідність навчання і професійного вдоско-
налення протягом усього життя людини зумовлено сус-
пільним прогресом. Готовність і уміння сприймати зміни 
є найбільш важливим в процесі адаптації людини до умов 
сучасного світу. Співвідносячи свої знання з тими вимога-
ми, що висуває сучасне суспільство, людина повинна бути 
готовою змінюватися, постійно вчитися. Важливим для 
кожної людини стає можливість неперервного, професій-
ного, тривалого, автономного навчання.

Проблеми неперервної професійної освіти пов'язані, 
насам перед із зростаючою зміною вимог до кваліфікації 
персоналу, зростанням необхідності в неперервному за-
своєнні нових знань, нових умінь і навичок, що дозволя-
ють фахівцю бути конкурентоспроможним у нових галу-
зях професійної діяльності.

Основна частина. Неперервна професійна освіта охо-
плює усі види освіти, включаючи самоосвітню діяльність, 
що впливає на якість професійної діяльності людини [1, 
2]. Сучасні інформаційні технології дозволяють створи-
ти могутню систему навчальних курсів для забезпечення 
неперевної освіти. Без розвитку потужної системи націо-
нальних інформаційних ресурсів розвиток системи непе-
рервної професійної освіти в принципі неможливий.

Неперервна професійна освіта здійснюється у наступ-
них напрямах: професійному, культурологічному, інфор-
маційному, особистому [3] і терапевтичному. Найбільш 
адекватно реалізувати ідею неперервності педагогічної 
освіти можливо за допомогою нових інформаційних тех-
нологій [4-7]. Інформаційні ресурси включають ресурси 
дистанційної освіти: організаційні, технологічні та інші 
ресурси. Сучасний стан "цифрових" ресурсів є недостат-
нім для активного використання у реальному освітньому 
процесі. 

Навчання викладачів використанню, впровадженню та 
забезпеченню інформаційних і комунікаційних технологій 
у вищих навчальних закладах [8] повинно статити осно-
вним напрямком на шляху розбудови української системи 
освіти у напрямку відповідності світовим та європейським 
стандартам. Важливе значення для забезпечення неперерв-
ної освіти має впровадження дистанційної форми навчан-
ня. Глобальна мережа Інтернет може широко використову-
ватися в освітніх цілях, зокрема у дистанційному навчанні. 
Найважливішим елементом дистанційної форми навчання 
є електронні навчальні засоби, які можуть бути ефективно 
використані для неперервної професійної освіти людини. 
Cтворення навчально-методичного забезпечення на основі 
но інформаційних технологій є створення навчально-
методичних комплексів, що включають різні навчальні 
засоби: друковані, відео матеріали, комп'ютерні навчальні 
програми, електронні підручники, тощо. 

Посилення мотивації студентів до навчання залишається 
однією із пріоритетних задач викладача. У Буковинському 
державному медичному університеті впроваджуються 
комп'ютерні навчальні та контролюючі програми, що 
доз во ляють: індивідуалізувати та диференціювати про-

цес навчання; здійснювати контроль та організовувати 
самоконтроль; моделювати процеси та явища; проводити 
лабораторні і практичні заняття у віртуальній реальності. 
На сьогодні існує проблема забезпечення навчальних 
курсів електронними підручниками, довідниками, муль-
ти медійними енциклопедіями, автоматизованими навчаль-
ними системами, які дозволять підвищити навчальний та 
науковий рівень не тільки студента, але й викладача.

Висновики. Узагальнюючи вище сказане можна зро-
бити висновок, що проблеми неперервної професійної 
освіти виникли у зв’язку з динамічною зміною вимог до 
кваліфікації викладача, зростанням необхідності в непе-
рервному засвоєнні нових знань, нових умінь і навичок, 
що дозволяють фахівцю бути конкуренто спроможним 
у нових галузях і предметах професійної та соціальної 
діяльності.
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ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ ЯК БАЗА ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ НАВИЧОК МАГІСТРА 
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Вступ. Вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 
студенти першого курсу починають із предмету 
«Ознайомча практика з організації та економіки фармації». 
Можливі два варіанти проходження практики: включення 
в сітку розкладу або в час, відведений на проведення 
практики. На кафедрі організації та економіки фармації 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького  отримано певний досвід проведення 
ознайомчої практики з ОЕФ в сітці розкладу.

Основна частина. Під час проходження практики 
студенти ознайомлюються з організацією роботи аптеки, 
завданнями і функціями аптечного закладу і його орга-
нізаційною структурою, приміщеннями і обладнанням, 
номенклатурою штатних посад, вивчають положення ін-
струкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптек, 
набувають практичні навички із дотримання в аптеках 
відповідного санітарного порядку. Здебільшого такі за-
няття проводяться на базі нашої навчально-виробничої 
аптеки.

Тематику занять розширено за рахунок включення на-
ступних тем: «Ліки та їх роль в охороні здоров’я. Закон 
України «Про лікарські засоби», «Державна реєстрація 
лікарських засобів в Україні. Назви і класифікація ліків», 
«Роль фармацевта в системі охорони здоров’я. Основні 
види фармацевтичної діяльності», «Фармацевтичний ри-
нок та стан ринку ліків в Україні».

Знання, отримані під час практичних занять, першо-
курсники реалізують при виконанні індивідуального за-
вдання (самостійної роботи), яка передбачає формування 
проектних пропозицій і розробку плану-схеми приміщення 
аптеки, в якій бажав би працювати майбутній випускник.

Висновки. Таким чином, проведення «Ознайомчої 
практики з ОЕФ» в сітці розкладу дозволяє розширити те-
матику знань за рахунок вивчення соціально-важливих тем, 
творчо виконувати самостійну роботу. Викладання дисци-
пліни на першому курсі розвиває любов до обраної профе-
сії, як профорієнтаційна дисципліна (введення в спеціаль-
ність), та формує основи фармацевтичної діяльності.
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NEW APPROACHES AND INNOVATIVE TECHNOLOGY TRAINING LECTURES IN HIGHER MEDICAL 
SCHOOLS
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В статті розглядаються питання сучасних підходів та інноваційних технологій, які використовуються при викладанні лекцій 
на кафедрі дерматології, венерології і СНІДу в Харківському національному медичному університеті. Лекції майстер-класу є 
однією з форм поширення передового педагогічного досвіду провідних викладачів та вчених. Лекції такого типу потребують 
від лектора високого рівня фахової та педагогічної майстерності, багаторічного досвіду, креативності, акторських здібностей, 
високого рівня культури та гуманізму. Майстерність лектора полягає в тому, щоб задовольнити допитливий розум студентів, 
сформувати систему знань, залучити їх до постійної самоосвіти і самовдосконалення. 

The article deals with the modern approaches and innovative technologies used in teaching lectures at the Department of 
Dermatology, Venereology and AIDS in Kharkiv National Medical University. Lectures master class is a form of dissemination of 
best teaching experience of leading professors and scientists. Lectures of this type of speaker need a high level of professional and 
pedagogical skills, years of experience, creativity and acting skills, a high level of culture and humanism. The skill of the speaker is to 
satisfy the inquisitive minds of students to form a system of knowledge, bring them to constant self-education and self-improvement.

Вступ. Основною метою Закону України "Про вищу 
освіту" № 1556-VII від 01.07.2014 р. є підготовка конку-
рентоспроможного людського капіталу для високотехно-
логічного та інноваційного розвитку країни, самореаліза-
ції особистості, забезпечення потреб суспільства, ринка 
праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Підвищення 
вимог до фахівців в галузі медицини передбачає розробку 
нових науково обґрунтованих методів викладання дисци-
плін у вищих навчальних закладах [1]. Підготовка ком-
петентного фахівця залежить від організації навчального 

процесу. Сліпе копіювання Болонської системи, викладан-
ня без урахування традицій вітчизняної освіти не дозво-
ляло повною мірою підвищити якість майбутніх лікарів. 
Тому повернення до традиційних форм навчання в вищих 
навчальних закладах медичного профілю викликало схва-
лення в колах фахівців.

Основна частина. У традиційно сформованій системі 
вузівської підготовки основним засобом педагогічного 
впливу є теоретичний фундамент дисципліни - 
лекція. Добре підготовлена і вміло прочитана лекція 
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сприяє формуванню у студентів позитивної реакції і є 
психологічною основою для прояву інтересу до дисципліни. 
З розвитком комп'ютерних технологій, аудіовізуальних 
засобів навчан ня й передавання інформації, головним 
призначенням лекції разом із інформаційним стало гнучке 
управління навчально-пізнавальною діяльністю студента. 
Саме лекція повинна сприяти формуванню самостійного 
наукового, професійного і творчого мислення та спонукати 
до активної пізнавальної діяльності.

У цій статті ми поділимося досвідом інноваційних 
технологій, які застосовуються під час викладання лекцій 
на кафедрі дерматології, венерології і СНІДу Харківського 
національного медичного університету. Це лекції майстер-
класи. Лекції такого типу, як правило, читають викладачі, 
що мають багаторічний досвід педагогічної діяльності. 
Лекції майстер-класу є однією з форм поширення передо-
вого педагогічного досвіду провідних викладачів та вче-
них. За визначенням тлумачного словника С.І. Ожегова, 
майстер - це кваліфікований робітник у певній виробни-
чій галузі або спеціаліст, який досяг високого мистецтва 
у своїй справі [2].

Складовими високого рівня педагогічної майстер-
ності є висока загальна культура, педагогічні здібності, 
педагогічний такт, методична майстерність, педагогічна 
техніка, мовна культура, особистісні якості,  гуманістич-
на спрямованість. Сутність педагогічної майстерності ви-
кладача: 

- знання – педагогіки, психології, логіки, принципів, 
форм і методів навчання і виховання, змісту предмета та 
індивідуальних особливостей студента;

- уміння- спілкуватися, доступно викладати навчаль-
ний матеріал, вести полеміку, керувати дискусією, вико-
ристовувати наочні посібники і ТНЗ, зацікавлювати і під-
тримувати увагу, аналізувати та оцінювати знання студен-
тів, володіти комп’ютером;

- навички – усного мовлення, розподілу власної уваги, 
орієнтування у часі;

- особисті якості – науковий світогляд, висока мораль-
ність, широкий кругозір та ерудиція, духовна культура, 
оптимізм, емоційна стійкість, витримка, наполегливість, 
співчуття, терплячість та доброзичливість;

- педагогічна техніка – комплекс умінь, що дають змо-
гу досягнути оптимальних результатів у навчанні і вихо-
ванні студентів (міміка, жести, техніка мовлення, техніка 
педагогічного спілкування, вміння контролювати власні 
емоції, настрій);

- педагогічний такт – уміння встановлювати доціль-
ний тон і обирати стиль спілкування зі студентами [3].

Важливим компонентом педагогічної майстерності 
викладача є також акторські здібності. Викладач повинен 
бути в аудиторії водночас і педагогом, і психотерапевтом, 
і артистом, і гіпнотизером. Майстерність лектора полягає 
в тому, щоб задовольнити допитливий розум студентів, 
сформувати систему знань, залучити їх до постійної са-
моосвіти і самовдосконалення. Талановитий лектор вміє 
викликати у студентів інтерес до питань, що обговорю-
ються і до дисципліни в цілому. Для лекцій майстер-класу 
характерною є система психолого-педагогічних методів, 
засобів, прийомів, навичок. Усі компоненти педагогічної 
діяльності реалізуються в індивідуальному стилі. Май-
стерність реалізації управління пізнавальною діяльністю 
студентів залежить від багатьох чинників, і головним се-
ред них є особистість педагога. Отже, викладач – це за-
вжди активна, ініціативна і творча особистість, вимоглива 
до себе і оточуючих. Функції викладача змінюються, і він 
перестає бути «носієм» інформації, а стає майстром, який 
організовує спільну діяльність зі студентами, що спря-
мована на формування в них знань, умінь і навичок. Для 
такої діяльності характерними є відкритість, особистісна 
спрямованість, мобільність, демократичність [3].

Висновки. На підставі всього вищесказаного, можна 
зробити висновок, що лекції майстер-класу потребують від 
лектора високого рівня фахової та педагогічної майстер-
ності, багаторічного досвіду, креативності, акторських зді-
бностей, високого рівня культури та гуманізму. Однак, яку б 
методику викладання лекційного матеріалу не обрав лектор, 
ефективною вона може  тільки за умови творчої активності 
студента, його психологічної підготовки та певного рівня 
попередніх знань. Таким чином, сучасний етап модернізації 
освіти нерозривно пов'язаний з впровадженням інновацій-
них технологій, комунікаційних засобів навчання, викорис-
танням у навчальному процесі новітніх досягнень науки і 
техніки, формуванням у молоді потреби навчатися впродовж 
усього життя. Усе це дозволить майбутнім лікарям бути за-
хищеними і конкурентоспроможними на ринку праці.
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СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА ЯК ШЛЯХ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 
ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Т. О. Дев’яткіна, Е. Г. Колот, О. М. Важнича, Н. М. Дев’яткіна

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

STUDENTS’ OLYMPIAD AS A WAY FOR DEEPENING OF KNOWLEDGE AT PRE-DIPLOMA STAGE OF 
MEDICAL DOCTORS TRAINING ACCORDING TO CREDIT-MODULE SYSTEM

T. O. Devyatkina, E. G. Kolot, O. M. Vazhnycha, N. M. Devyatkina

Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, Poltava

На прикладі досвіду кафедри експериментальної та клінічної фармакології Української медичної стоматологічної академії 
показано, що предметні олімпіади є перспективною, але не масовою формою індивідуальної роботи зі студентами медичних 
вищих навчальних закладів за умов кредитно-модульної системи навчання. Зроблено висновок, що студентські олімпіади пере-
носять принцип конкурентності в молодіжному колективі у сферу накопичення знань та професійних навичок.

By the experience of the Department of Experimental and Clinical Pharmacology of Ukrainian Medical Stomatological Academy, it 
is shown that the subject Olympiads is a promising, but not a mass form of individual work with students of medical higher educational 
institutions under the conditions of credit-module educational system. It is concluded that students’ Olympiads transfer principle of 
competition in the youth team in the area of accumulation of knowledge and skills.

Вступ. Розвиток вищої медичної освіти в Україні, який 
спрямовано на підготовку висококваліфікованого лікаря у 
відповідності до сучасного рівня медичної науки й вимог 
суспільства, грунтується на введенні якісно нової мето-
дології організації навчального процесу за європейським 
зразком [1]. В основу концепції нинішнього реформування 
цієї галузі закладено європейські тенденції та національну 
стратегію [2]. Сьогодні виділяють такі важливі напрямки 
розвитку вищої медичної освіти, як інтенсивна взаємодія 
між державами у сфері освіти, розвиток ринкових відно-
син у цій сфері та перехід від концепції функціональної 
підготовки до концепції розвитку особистості [3].

Медична освіта не може бути неякісною, оскільки сто-
сується людського життя, тому проблема професіоналізму 
в сучасній медицині лишається актуальною, а підготовка 
майбутнього спеціаліста включає здобування теоретичних 
знань та оволодіння практичними навичками ще на доди-
пломному етапі навчання [2]. За цих умов зростає популяр-
ність форм індивідуальної роботи з освіченими вмотивова-
ними студентами шляхом їх залучення до студентського на-
укового товариства, конкурсів студентських наукових робіт 
та олімпіад з дисциплін, що вивчаються [4].

Мета роботи – проаналізувати загальні принципи 
проведення предметних олімпіад у медичних вищих на-
вчальних закладах (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації та їх ре-
алізацію на кафедрі експериментальної та клінічної фар-
макології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» (УМСА).

Основна частина. Олімпіади в системі вищої 
медичної освіти проводяться щорічно й складаються, за 
звичай, з двох турів. І тур проходить безпосередньо у кож-
ному з медичних ВНЗ. За його результатами визначаються 
переможці, які мають змогу взяти участь у ІІ турі олімпіа-
ди, який проводиться на базі одного з провідних медичних 
університетів. Нині окремі олімпіади мають додатково on-
line тур (наприклад, Всеукраїнська олімпіада з інфузійної 
терапії для студентів V-VI курсів медичних ВНЗ України, 
2015). Вони передбачають боротьбу в індивідуальному й 
командному заліку; супроводжуються майстер-класами, 
круглими столами. У такий спосіб олімпіади надають 
можливість кращим представникам студентства переві-

рити, чого варті їх знання у чесному поєдинку з гідним 
супротивником. Високим моральним зиском олімпіад є 
прагнення учасників до лідерства як стимул підвищувати 
свій професійний рівень.

Конкретна реалізація цього виду педагогічної діяль-
ності на кафедрі експериментальної та клінічної фар-
макології ВДНЗУ «УМСА» полягає в тому, що кожного 
навчального року студентам лікувального факультету з 
середнім балом поточної успішності 4,8-5,0 пропонуєть-
ся взяти участь у І турі Всеукраїнської студентської олім-
піади з фармакології. Кількість цих осіб протягом остан-
ніх 5 років закономірно становить 3,1-4,9% від загальної 
кількості студентів даного курсу. Завдання І туру мають 
комплексний характер, уключають комп’ютерні тести 
типу Крок-1, багатоступеневі ситуаційні задачі, рецепти 
підвищеної складності й виконуються за умов ліміту часу. 
Цей етап відбувається не пізніше, ніж за місяць до ІІ туру. 
Лідери, що визначилися, починають підготовку до наступ-
ного туру змагань за індивідуальними програмами та за 
консультативної підтримки викладачів кафедри. У період 
з 2010-2011 по 2013-2014 навчальний рік у ІІ турі щорічно 
брали участь по два студенти-переможці місцевої олім-
піади з фармакології, які двічі вибороли третє та одного 
разу – друге місце на загальнодержавному рівні. У 2014-
2015 навчальному році грунтовна теоретична підготовка 
та практичні навички студентів-переможців І етапу олім-
піади дозволили делегувати до ІІ туру не тільки учасників 
індивідуального заліку, а й дали можливість сформувати 
команду, тим самим збільшивши представництво студен-
тів УМСА вдвічі. Результатом стали третє місце в індиві-
дуальному заліку та друге місце – у командному.

Стабільність кількісних показників участі та резуль-
татів студентів УМСА у Всеукраїнській олімпіаді з фар-
макології свідчить, що цей вид індивідуальної роботи має 
кропіткий характер і не може бути масовим. Водночас він 
розрахований на найбільш обдарованих студентів і вартий 
затрачених зусиль, оскільки сприяє розвитку знань і зді-
бностей тих осіб, які згодом поповнюють лави науковців 
та викладачів медичних ВНЗ.

Отже, завдяки студентським олімпіадам принцип кон-
курентності в молодіжному середовищі переноситься в 
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найбільш благородну й плідну площину – сферу накопи-
чення знань та професійних навичок, а поширена в Укра-
їні ступенева система предметних олімпіад відкриває до-
статній простір для самовдосконалення, інтелектуальної 
боротьби та відбору переможців.

Висновки: 1. Студентські предметні олімпіади є 
перспективною, але не масовою формою індивідуальної 
роботи зі студентами медичних ВНЗ за умов кредитно-
модульної системи.

2. Двоступенева система олімпіад у медичних ВНЗ 
перевірена часом, але може бути доповнена новими тех-
нологіями, наприклад, on-line туром.

3. Студентські олімпіади переносять принцип конку-
рентності в молодіжному колективі медичного ВНЗ у сфе-
ру накопичення знань та професійних навичок.
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ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ДЛЯ 
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Вступ. В останні роки від глобальної інформатизації 
у світі почали змінюватися потреби у фахівцях фармацев-
тичного сектору. Крім компетенцій професійної діяльнос-
ті у системі охорони здоров'я з надання фармацевтичних 
послуг, вони повинні бути «гнучкими», тобто швидко при-
стосовуватися до змін у зовнішньому середовищі. Спеціа-
ліст сьогодні поставлений в умови вирішення нестандарт-
них завдань, при цьому технології запрограмованих рі-
шень виявляються в більшості випадків неспроможними, 
а традиційні методи не завжди можуть забезпечити успіх.

Тому, перетворення, які відбуваються на фармацевтич-
ному ринку, а також модернізація системи освіти спонукає 
до широкого впровадження в навчальний процес адаптив-
них моделей навчання на основі компетентнісного підходу 
з використанням інформаційних технологій [1].

Основна частина. Компетентнісний підхід реалізо-
вано у більшості європейських країн на рівні національ-
них освітніх стандартів. Існуюча система фармацевтичної 
освіти в Україні також є нормативною і заснована на га-
лузевих стандартах вищої освіти. Але на практиці, ви-
пускники вищів фармацевтичного напрямку, як правило, 
не повною мірою готові до самостійного виконання про-
фесійних обов'язків, тому що вони набувають лише по-
чатковий досвід застосування знань і умінь у практичній 
фармації під час навчання.

Необхідно відмітити факт постійного і безперервного 
збільшення обсягу загальнонаукових та спеціальних знань і 
одночасно швидке старіння цих знань і умінь протягом 4-5 
років на 50% , які випускник отримав у навчальному закладі. 

Щоб система освіти у фармацевтичній галузі була 
рухливою і адаптивною до факторів зовнішнього серед-
овища фармацевтичного ринку, вона повинна враховувати 
всі зміни, які входять у наше життя і повинна бути відпо-
відно адаптована до них. 

А з іншого боку, ринкові умови підштовхують робо-
тодавців визначати і замовляти фахівців з визначеним вже 
«набором професійних компетенцій» з постійним попо-
вненням та оновленням знань. 

Для вирішення цього питання необхідно визначити 
структуру компетенцій к майбутнім провізорам на основі 
замовлень роботодавців. Це звільнить їх час на адаптова-
не навчання випускників під себе. Система навчання на 
останніх курсах викладання профільних дисциплін пови-
нна працювати під заказ ринку праці. Ми пропонуємо, по 
перше, сформувати бази знань всіх профільних дисциплін 
на основі онтологій. По друге, на курс, який обирається 
студентом з урахуванням вимог роботодавця виділяєть-
ся фрагмент онтологій, який є результатом застосування 
проекції бази знань до заявлених компетенцій. Надалі, 
на основі фрагменту онтологій автоматично створюється 
програма навчання студентів під замовлення.

Висновки. На основі компетентнісної моделі при ви-
користанні інтелектуальної комп’ютерної системи навчан-
ня має стати організація адаптивного персоніфікованого 
навчання студента. До цієї системи буде входити модель 
знань фахівця і модульність навчальних курсів, що дозво-
лить оптимізувати розробку навчальних програм та ме-
тодичних матеріалів у відповідності запитів та побажань 
роботодавців. 
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У статті розглянуто один із аспектів підвищення якості підготовки медичних фахівців із дерматологічних проявів ВІЛ-
інфекції/СНІДу, який передбачає висвітлення регіональних особливостей їх структури й клінічного перебігу при викладанні 
ВІЛ – інфекції на додипломному та післядипломному етапах навчального процесу.   

The article deals with one of the aspects to improve the quality of training medical specialists concerning dermatological signs of 
HIV-infection and AIDS that intends elucidation of regional peculiarities of their structure and clinical manifestation in the course of 
teaching HIV-infection at the under-graduate and post-graduate stages of educational process. 

Вступ. Підготовка медичних фахівців на сучасному 
етапі передбачає не лише досконале оволодіння новітні-
ми знаннями й навичками з різних галузей медицини [5], 
але й набуття професійних знань з урахуванням реальних 
умов праці лікаря [3], зокрема регіональної специфіки 
структури та клінічного перебігу захворювань людини. 

Однією з найбільш актуальних медико-соціальних 
проблем сьогодення є ВІЛ-інфекція/СНІД, важливими ді-
агностичними ознаками якої є характерні дерматологічні 
прояви [2, 6]. Разом з тим, за даними клінічних спостере-
жень, частота та структура дерматологічних проявів ВІЛ-
інфекції/СНІДу в різних регіонах мають свої особливості 
[1, 4], знання яких є необхідною складовою у роботі лікаря 
будь-якого фаху з метою ранньої діагностики й своєчасно-
го лікування таких пацієнтів, що повинно бути враховане 
при викладанні даної теми студентам, лікарям-інтернам та 
лікарям-слухачам різних спеціальностей.

Основна частина. З метою підготовки високопро-
фесійних медичних фахівців та забезпечення населення 
різних регіонів країни кваліфікованою медичною допомо-
гою, важливим аспектом викладання клінічних дисциплін, 
у тому числі дерматовенерології, є не лише розгляд на 
лекціях на практичних заняттях зі студентами, лікарями-
інтернами та лікарями-слухачами сучасних даних з еті-
ології, епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики й 
лікування різних нозологій, але й висвітлення наявних 
даних статистики та результатів науково-дослідних робіт 
із вивчення стану їх захворюваності в регіоні та особли-
востей клінічного перебігу. 

Зважаючи на важливе медичне й соціальне значення 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на сучасному етапі та актуальність 
своєчасного виявлення й лікування таких пацієнтів, було 
проведено аналіз структури, частоти розвитку та харак-
теру клінічного перебігу дерматологічних проявів ВІЛ-
інфекції/СНІДу на території Чернівецької області з метою 
встановлення їх регіональних особливостей та підвищен-
ня рівня діагностики. Було встановлено, що характерні для 
даної інфекції дерматологічні прояви у вигляді інфекцій-
них та неінфекційних дерматозів і пухлин діагностуються 
у кожного другого ВІЛ-інфікованого пацієнта чи хворого 
на СНІД – жителя Чернівецької області, що підтверджує 
їх діагностичну цінність. При цьому у структурі дермато-

логічних проявів ВІЛ/СНІДу серед жителів області най-
частіше (в 93% осіб) реєструють інфекційні дерматози, з 
них у 70% – дерматомікози, переважно кандидози шкіри й 
слизових оболонок, у половини (52%) осіб – вірусні дер-
матози та у 16 % – піодермії, які у третини осіб мають 
комбінований характер. Неспецифічні дерматози (дерма-
тит себорейний, еозинофільний фолікуліт тощо) виявлено 
у кожного четвертого ВІЛ-інфікованого пацієнта. 

Аналіз частоти дерматологічних нозологій як проявів 
ВІЛ/СНІДу у мешканців області показав, що найбільш 
часто у ВІЛ-інфікованих осіб як дитячого, так і дорослого 
віку, діагностують ангулярний хейліт (у кожного четверто-
го пацієнта), з такою ж частотою – себорейний дерматит 
обличчя й тулуба та герпес лабіальний, які на тлі імуно-
дефіциту характеризуються тяжким клінічним перебігом, 
торпідним до лікування. У кожного шостого – сьомого 
ВІЛ-інфікованого пацієнта в області виникають піодермії, 
кандидоз слизових оболонок рота та лишай висівкоподіб-
ний. Водночас оніхомікоз та герпес оперізувальний, які є 
частими проявами ВІЛ-інфекції/СНІДу в інших регіонах 
країни [1, 4], у мешканців Чернівецької області діагносто-
вано лише в 6%-8% осіб. При цьому, такі прояви як сар-
кома Капоши та волосата лейкоплакія язика, які вважають 
дерматологічними “маркерами” ВІЛ/СНІДу [2], у мешкан-
ців Чернівецької області зустрічаються лише в поодино-
ких випадках (менше 1%). 

Відзначені особливості структури, частоти та клі-
нічних проявів ВІЛ-інфекції/СНІДу на шкірі та слизових 
оболонках, встановлені у ВІЛ-інфікованих осіб та хворих 
на СНІД у Чернівецькій області, є важливим критеріями 
діагностики ВІЛ-інфекції у мешканців даного регіону, які 
повинні враховуватися при клінічному обстеженні пацієн-
тів лікарями будь-якого фаху, що обґрунтовує актуальність 
висвітлення регіональної специфіки  дерматологічних 
проявів ВІЛ-інфекції/СНІДу при викладанні даної теми як 
студентам на додипломному етапі навчального процесу, 
так і лікарям-інтернам та лікарям-слухачам різних спе-
ціальностей під час навчання в інтернатурі та на циклах 
тематичного вдосконалення на післядипломному етапі 
підготовки медичних фахівців. 

Висновок. Важливими діагностичними ознаками 
ВІЛ-інфекції/СНІДу є їх дерматологічні прояви у вигляді 
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інфекційних і неінфекційних дерматозів та пухлин. Ви-
світлення регіональної специфіки ВІЛ-інфекції/СНІДу під 
час викладання дерматовенерології студентам, лікарям-
інтернам та лікарям-слухачам різних спеціальностей під-
вищить рівень знань медичних фахівців з аспектів даної 
проблеми, сприятиме покращенню діагностики й своєчас-
ному лікуванню таких пацієнтів, а в цілому – попереджен-
ню поширення ВІЛ-інфекції на території країни.
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Самостійна робота студентів (СРС) – це одна з організаційних форм навчання, яка рекомендується робочим навчальним 
планом. Зміст цієї роботи визначається робочою програмою кожної дисципліни та орієнтується на вимоги Галузевих стандар-
тів освіти – освітньо-професійної програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) фахівця. Навчальний 
матеріал, який кафедрою винесений на СРС, тобто передбачений для самостійного опрацювання та своєчасно опанований сту-
дентом, підлягає підсумковому контролю тотожньо з розділами програми дисципліни, які опрацьовуються під час аудиторних 
занять. Найважливішим і домінуючим компонентом самостійності особистості є її вміння приймати рішення, контролювати 
процесс їхньої реалізації, а також нести відповідальність за наслідки своїх дій.

У статті підкреслюється, що навчання студентів стратегії і тактиці самостійного прийняття рішень є можливим за допо-
могою проблемного навчання, навчальних дискусій і вирішення практичних задач знов-таки проблемного характеру (аналіз 
конкретних ситуацій під час аудиторних занять).

Standalone work of students (SWS) – is one of organizational learning, which recommended working curriculum. The content 
of the work is determined by the work program of each discipline and focuses on the demands of the industry standard of education 
– educational and professional program (EPP) and educational quali cation characteristics (EQC) of specialist. Teaching material 
submitted to the plan of the SWS by the department, that provides for self-study and promptly seized upon a student shall be  nal control 
such as partitioning program disciplines that are handled in the classroom. The most important and dominant component of personal 
autonomy is its ability to make decisions, control the process of their implementation, and bear the consequences of their actions.

The article emphasizes that teaching students strategies and tactics and decision-questionnaire individually is possible by problem-
on-learning, educational discussions and solving practical problems again troubled character (analysis of speci c situations during 
classes).

Вступ. Самостійна робота студентів (СРС) – це одна 
з організаційних форм навчання, яка регламентується 
робочим навчальним планом. Зміст цієї ро боти визнача-
ється  робочою програмою кожної дисципліни й орієнту-
ється на вимоги Галузевих стандартів освіти – Освітньо-
професійної програми (ОПП) та Освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) фахівця.

Навчальний матеріал, який кафедрою винесено на 
СРС, тобто передба чений для самостійного опрацю-

вання та своєчасно опанований студентом, підлягає під-
сумковому контролю нарівні з розділами програми дисци-
пліни, які опрацьо вуються під час аудиторних занять.

Найважливішим і домінуючим компонентом само-
стійності особистості  є її вміння приймати рішення, 
контролювати процес їхньої реалізації, а також нести від-
повідальність за наслідки.

Навчання студентів стратегії і тактиці самостійного 
прийняття рішень є можливим за допомогою проблемного 
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навчання, навчальних дискусій і вирі шення практичних 
задач проблемного характеру (аналіз конкретних ситуа-
цій) під час аудиторних занять [1].

Мета роботи. Підвищення ефективності організа-
ції та проведення самостійної роботи студентів (СРС) на 
клінічних кафедрах вищих медичних навчальних закладів 
(ВМНЗ) України шляхом популяризації досвіду проведен-
ня СРС на кафедрі стоматології дитячого віку ОНМедУ.

Основна частина. На виконання Закону України 
«Про вищу освіту», наказу МОН України від 26.01.2015 
р. № 47 «Про особливості  формування навчальних пла-
нів на 2015/2016 навчальний рік», листа МОН України  від 
13.03.2015 р.  № 1/9-126, рішення Вченої ради ОНМедУ 
від 16 квітня 2015 р.  введено в дію нові навчальні плани 
водночас на всіх курсах з 01 вересня 2015 р. [2-5].  Згідно 
скорегованого навчального плану 2010 р. у новій редакції, 
який побудовано за Європейською кредитно-трансферною 
накопичувальною системою     тижневе навантаження ста-
новить 22,0 – 23,5 навчальних годин для студента. Обсяг 
самостійної роботи складає в середньому до 50,5% від за-
гального навантаження.

Самостійна робота на кафедрі стоматології дитячого 
віку забезпечується системою навчально-методич них за-
собів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібни-
ки, конспект лекцій, компакт-ди ски тощо. Для самостійної 
роботи студенту також рекомендується відповідна наукова 
та фахова монографічна і періодична література. Методич-
ні матері али для самостійної роботи повинні передбачити 
можливість проведення са моконтролю.

Самостійна робота над засвоєнням навчального мате-
ріалу з конкрет них дисциплін, що вивчаються на кафедрі, 
здійснюється у бібліотеці, філії бібліотеки, її читально-
му залі і залі електронних носіїв інформації, навчально-
мето дич ному кабінеті і навчальних кімнатах кафедри, 
комп’ютерному кла сі, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, перед-
бачений навчаль ним планом для засвоєння в процесі са-
мостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 
(диф. залік, іспит) поряд з навчальним матеріалом, який 
опрацьовува вся в ході аудиторних навчальних занять.

Планування і організація робочого часу на кафедрі ве-
дуться на основі наступних приблизних рекомендацій:

 - робочий час студента: 6,5 годин (аудиторні заняття – 
4,5 год., самостійна робота – 2 год.);

 - наукова робота, громадська культурно-масова, спор-
тивна, читання журналів, газет, художньої літератури 
тощо: від 4 до 5 годин.

Аналіз попереднього досвіду свідчить про те, що та-
кий розклад робо чого часу студентів на перших роках на-
вчання є найбільш оптима льним.

Позитивний ефект значно збільшується, коли само-
стійна робота фіксується і проводиться за розкладом за-
нять, при участі викладача, у від веденому для цього місці 
(аудиторія, метод. кабінет кафедри, зал електро нних носіїв 
інформації тощо).

При впровадженні кредитно-трансферної  системи ор-
ганізації навчального процесу одним з головних напрямків 
роботи кафедри, предметної циклової мето дичної комісії 
є планування СРС, що має бути проведене правильно і у 
відповідності до профілю спеціальності «стоматологія», 
можливостей навчального плану, що є основним регла-
ментуючим документом, та змісту дисципліни.

Однією з основних педагогічних технологій системи 
ЕСТS (2005 р.) є «навчання – в центрі студент (student – 
centred)», особливостями якої є: 

- навчання за індивіду альним планом; 
- велика частка самостійної роботи, що контролю ється;
 - застосування залікових кредитів та їх присвоєння 

студентам, які успі шно завершили вивчення дисципліни, 
або її частини (студенти не одержують кредитів ЕСТS 
просто за відвідування занять). Кредит містить значну 
частину СРС. 

ЕСТS має акумулюючи функції – чітке визначення 
обсягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх 
видів навчальної та наукової діяльно сті. Сума кредитів ви-
значає на що здатний  студент, який навчається за тією чи 
іншою програмою з дисципліни. В значній мірі це віддзер-
калює  його ба жання і здібності  до самостійної роботи.

Педагогічна технологія «student – centred», яка є 
фундаментальною в новому (2005 р.) навчальному плані, 
створює основу для навчання студента, особистості 
вчитися протягом життя. Відпрацювання навичок такого 
на вчання відбувається, в основному, під час СРС.

Види самостійної роботи студентів:
- пошук і вивчення додаткової літератури;
- конспектування матеріалу, складання планів, тез;
- кодування інформації (створення алгоритмів, схем, 

структурно-логіч них схем лекції, заняття, теми взагалі, 
графіків тощо);

- написання рефератів, звітів, анотацій, доповідей, іс-
торій хвороби;

- виступ з повідомленнями на семінарських заняттях;
- чергування в клініці поза межами навчального часу;
- виконання фрагменту наукової роботи кафедри (до-

слідницька ро бота) з оформленням тез на конференцію, 
олімпіаду.

Складність змісту і методів дослідницької роботи сту-
дентів на кафедрі залежить від етапу навчання. 

На 2-му курсі кафедра використовує такі види само-
стійної роботи студентів при вивченні розділу «Пропедев-
тика дитячої терапевтичної стоматології»:

- пояснювати і доводити причинно-наслідкові зв’язки 
явищ;

- порівнювати, узагальнювати, оцінювати факти і явища;
- удосконалювати роботу над літературою, готуючи 

реферативні повідом лення;
- самостійно опановувати, поза межами навчального 

часу, навички до гляду за хворими;
- використання частково-дистанційного навчання, 

шля хом роботи з матері алами сайту кафедри.
На 3-му і старших курсах (4-му та 5-му) при вивченні 

розділів «Профілактика стоматологічних захворювань» та 
«Дитяча терапевтична стоматологія» кафедра рекомендує:

- написання рефератів;
- підготовка доповідей на наукові конференції;
- участь в предметних олімпіадах;
- чергування в клініці поза межами навчального часу;
- участь в обстеженні хворих, участь в медичних на-

радах тощо.
В організації самостійної роботи студентів на кафедрі 

стоматології дитячого віку велику роль відіграє викладач і 
особливо той, що веде лекційний курс і проводить групові 
заняття в навчальних групах. Вже з першої лекції студенти 
отримують від викладача методичні вказівки з організації са-
мостійної роботи у всіх її різноманітних формах навчання.
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Педагогічне керівництво викладача самостійною ро-
ботою студентів здійснюється за декількома напрямами:

- викладач, як безпосередній організатор самостійної 
роботи студентів, формує у них потребу в пошуках науко-
вих істин, в поглибленому аналізі  життєвих явищ, розвиває 
здатність приймати правильні та обґрунтовані  рішення;

- викладач забезпечує виконання термінів самостійної 
роботи, її ритмічність, не допускає нераціонального пере-
вантаження окремими видами самостійної роботи;

- викладач спрямовує самостійну роботу як за змістом, 
так і в методичному    відношенні. В постійному спілку-
ванні зі студентами він виховує у них почуття відповідаль-
ності за самоосвіту, сприяє виробленню навичок, вмінь, 
звичок, потреби у самостійній праці;

- викладач надає студентам кваліфіковану допомогу у 
складанні ними  особистих планів самостійної роботи, у 
раціональному розподілі бюджету часу, у вивченні та уза-
гальненні кращого досвіду самостійної роботи, проводить 
співбесіди щодо методики конспектування лекцій, роботи 
з книгою, використанню електронної техніки тощо;

- під час індивідуальної роботи викладач встановлює 
ступінь вивчення  рекомендованої літератури, створює 
уявлення про те, хто і як працює над нею, які труднощі 
відчувають студенти у процесі самопідготовки, надає їм 
необхідну методичну допомогу;

- важливим завданням викладача є спонукання сту-
дентів до самостійного пошуку і читання додаткової лі-
тератури, з урахуванням того, що ця робота найчастіше 
виходить за межі обов’язкових завдань і тому будується на 
добровільних засадах, особистій зацікавленості студента;

- педагогічне керівництво самостійною роботою сту-
дентів завершується різноманітними заохоченнями тих, 
хто активно працює з літературою, комп’ютерними та ін-
шими джерелами інформації.

Сучасна організація навчального процесу, вибір су-
часних освітянських технологій висуває і нові вимоги до 
викладачів. В умовах нових підходів до освіти викладач 
все більше виступає в якості теоретика, консультанта, екс-
перта, координатора навчання. З переважно лектора він 
поступово перетворюється на інструктора (тьютора). Ви-
кладачі нашої кафедри постійно відслідковують наукові 
досягнення, інтегрують їх в навчальний процес, володі-
ють навичками міжособистісного спілкування, використо-

вують нові методи викладання – ділові ігри, кейсів метод, 
роботу слухачів у команді, динамічно оволодівають техно-
логіями дистанційного навчання тощо.

В цьому, з нашої точки зору, і складається основне 
функціональне призначення викладача в організації само-
стійної роботи студентів.

Висновки. Аналіз досвіду проведення самостійної 
роботи студентів на кафедрі стоматології дитячого віку 
ОНМедУ дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Самостійна робота студентів повинна бути 
невід’ємною частиною їх навчальної діяльності. Тільки 
в такому разі університет може підготувати майбутнього 
лікаря як особистість, яка міцно стоїть на могутньому ін-
телектуальному фундаменті. 

2. Правильна організація самостійної роботи, її ефек-
тивність залежить, перед усім, від самого студента, усві-
домлення ним того факту, що він повинен чітко спланувати 
самостійну роботу, скласти індивідуальний план-графік, 
розподілити час на різні види роботи.  

3. В умовах нових підходів до вищої освіти сучасному 
викладачеві має бути притаманний високий рівень інфор-
маційної культури, яка визначає його вміння використову-
вати увесь арсенал інформаційних технологій в навчаль-
ному процесі. 

4. Навчання студентів стратегії і тактиці самостійного 
прийняття рішень є можливим за допомогою проблемного 
навчання, навчальних дискусій і вирішення практичних 
задач знов-таки проблемного характеру (аналіз конкрет-
них ситуацій під час аудиторних занять).
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Харківський національний медичний університет

Стратегічною метою навчання іноземної мови є розви-
ток у студента рис мовної особистості, що дозволяє йому 
стати ефективним учасником міжкультурної комунікації.

Компонентами формування мовної особистості, крім 
формування лінгвістичної (теоретичні знання про мову) і 
мовної (практичне володіння мовою) компетенцій, є також 
розвиток комунікативної (використання мови відповідно 
до ситуації спілкування, навички правильної мовної по-
ведінки) та культурологічної (входження в культуру мови, 
що вивчається, подолання культурного бар'єру в спілку-
ванні) складових. Їх вдосконалення формує модель психо-
логічної готовності до майбутньої професійної діяльності 
іноземних студентів-медиків.

Метою статті є обґрунтування шляхів формування 
мовної особистості майбутнього лікаря.

На нашу думку, сприяти формуванню мовленнєвої куль-
тури майбутнього лікаря, обговорюючи найважливіші про-
блеми медичної деонтології, ілюструючи різні типи поведінки 
лікаря і пацієнта, щонайкраще дозволяє художня література.

Ураховуючи це, кафедрою мовної підготовки інозем-
них громадян Харківського національного медичного уні-
верситету був розроблений спецкурс "Медицина у творах 
світової художньої літератури" для іноземних студентів із 
ближнього та далекого зарубіжжя.

Досягнення поставленої мети спецкурсу здійснюється 
насамперед шляхом комплексної та систематичної роботи 
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з навчання іноземних студентів читанню художніх текстів, 
що є запорукою повного й адекватного їх розуміння.

Часовий простір навчального аудиторного заняття до-
зволяє здійснювати поетапні дії, спрямовані на адекватне 
розуміння прочитаного в рамках системи передтекстових, 
притекстових та післятекстових завдань, які включають 
наступні дії:

1) відбір та систематизацію лінгвістичних та екстра-
лінгвістичних одиниць тексту, що створюють образ в кон-
тексті твору;

2) виділення функціонально - семантичних полів твору;
3) вивчення авторських засобів художньої виразності, 

емоційних особливостей мови, що сприяють адекватному 
сприйняттю прочитаного;

4) створення проблемних ситуацій, які є реальною ба-
зою для діалогів, дискусій, монологів - міркувань, письмо-
вих умовиводів;

5) використання національної культури учнів, якщо 
воно сприяє проникненню в сутність порушених про-
блем;

6) використання компаративної лінгвістики, фразео-
логії з метою осмислення мовних явищ та досягнення ро-
зуміння обговорюваних проблем тощо.

При розробці спецкурсу автори презентували матері-
ал, об'єднуючи його за тематичним принципом. Так, на-
приклад, у розділ «Психологічний стан хворої людини» 
увійшли твори А. Чехова «Тиф», О. Генрі «Останній лист» 
у розділ «Душевні хвороби і межові стани психіки» уві-
йшли «Лагідна» Ф.Достоєвського ,«Записки божевільно-
го» М. Гоголя, «Випадок з практики», «Палата №6» А. 
Чехова.

Серед питань і завдань, спрямованих на поглиблене 
розуміння тексту і рішення деонтологічних питань, осо-
бливо слід виділити проблемні, які дозволяють студентам 
уявити себе в критичній ситуації при прийнятті важких рі-
шень, спонукають висловити свою думку, своє ставлення 
до проблеми. Наприклад, чи можливі лікарські помилки 
в молодого фахівця (М. Булгаков «Записки юного ліка-
ря»), чи повинен лікар йти на ризик, рятуючи хворого (М. 
Амосов «Думки і серце»), проблеми евтаназії (Л.Улицька 

«Людина потрапила в лікарню»). Ці та подібні питання 
розвивають у студентів рефлексію, емпатію, спонукають 
їх бути відкритими до спілкування, не боятися висловлю-
вати свою думку, можливо відмінну від думки більшості.

Важливим, на думку авторів, є використання не тіль-
ки художніх творів, а й публіцистичних матеріалів. Біогра-
фічні нариси, присвячені лікарям, уривки з листів і спо-
гадів їхніх сучасників, фрагменти із щоденників займають 
значне  місце в спецкурсі. Для становлення лікаря велике 
значення має знайомство з особистостями відомих лікарів 
минулого і сьогодення.З цією метою в спецкурсі викорис-
товуються есе, біографічні нариси, фрагменти з книг, на-
писані лікарями і про лікарів: «Легенда про Сан-Мікеле» 
шведського лікаря А.Мунте, «Листи з Ламбарене» німець-
кого філософа і лікаря А.Швейцера. Але особливий інтер-
ес у студентів викликає знайомство зі сторінками спогадів 
їх учителів: «Вустами спогадів та пам'яті»(вища медична 
школа Харківщини в роки Другої світової війни), «Історія 
в історіях»(Харківська вища медична школа у спогадах, 
документах, фотографіях).

Таким чином, створення комунікативних ситуацій на 
матеріалі літературних творів, що спонукають до вислов-
лення, до живого спілкування, якнайбільше сприяє фор-
муванню мовної особистості майбутнього лікаря.
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ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ НА ДО- І ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНЯХ НАВЧАННЯ

Ю. В. Думанський, П. Г. Кондратенко, В. Н. Сокрут, Л. А. Алексєєва, О. П. Сокрут

Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Лиман

Вступ. Медична реабілітація розглядається ВООЗ, 
як «сукупність заходів, покликаних забезпечити особам 
з порушеними функціями, внаслідок хвороб, травм і при-
роджених дефектів, пристосування до нових умов життя 
в суспільстві, в якому вони живуть» [7]. В Україні створе-
на система ранньої реабілітації хворих, що перенесли ін-
фаркт міокарду, інсульт, вірусний гепатит, опіки, спиналь-
ну травму, операції на магістральних судинах, серці, орга-
нах травлення, суглобах. Медичною практикою доведені 
високий терапевтичний і економічний ефекти реабіліта-
ційних заходів. Незважаючи на різні назви спеціальності 
в країнах ЄС(фізіотерапія, відновлювальне лікування, ме-
дична реабілітація, фізична терапія медичної реабілітації 
і так далі), лікарі-реабілітологи входять в одну асоціацію. 
Українська школа медичної реабілітації має своє «об-

личчя», відрізняється строгою «доказовістю» і глибоким 
теоретичним фундаментом, чим заслужила світовий авто-
ритет. В Українському стандарті спеціальність представ-
лена на другому магістерському рівні кваліфікацією ліка-
ря – «Медичний реабілітолог». Створені сучасні підруч-
ники з «Медичної і психологічної реабілітації» [1,2,3,4] 
за структурою схожі з національним керівництвом інших 
країн [5],  що вселяє упевненість в успішному реформу-
ванні галузі вітчизняними силами. Пріоритетом медичної 
реабілітації завжди була висококваліфікована лікарська 
основа, проте, недостатня  законодавча база послабила 
координацію надання послуг населенню. Проведення реа-
білітації поступово переносилося в курортне середовище, 
що порушило цілісність системи. Реабілітація хворих в 
гострому періоді захворювання розвивалася недостатньо 
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[6]. Кадрове забезпечення медичної реабілітації остан-
німи роками характеризувалося стійкою тенденцією до 
зниження, в порівнянні з європейським рівнем [6]. Під-
готовка лікарів за фахом  «Медична і психологічна реабі-
літація» перестала відповідати міжнародним стандартам 
[6]. Навчальні програми України істотно відрізняються 
від таких в європейських країнах. Збройний конфлікт на 
Сході України призвів до появи поранених і травмованих 
цивільних осіб, які потребують реабілітаційної допомоги 
[4]. Існуючі реабілітаційні установи з їх застарілим устат-
куванням не в змозі виконати запит суспільства. Система 
медичної реабілітації потребує реформування. Лікування 
пацієнта повинне здійснюватися одночасно лікарем і ме-
дичним реабілітологом на усіх рівнях надання медичної 
допомоги. Необхідно переглянути і удосконалити підго-
товку медичних реабілітологів на до- і післядипломному 
рівні, відповідно до європейських стандартів, зберігаючи 
при цьому вітчизняні досягнення.

Основна частина. Для ефективного реформування 
медичної реабілітації потрібно створення «дорожньої кар-
ти», яка включає певну послідовність вирішення постав-
лених завдань.  Реабілітація є однією з 4 основних стра-
тегій охорони здоров'я і вимагає скоординованої роботи 
на усіх рівнях надання медичних послуг. Керівництво ре-
абілітаційною службою  необхідно сконцентрувати в од-
ному департаменті МОЗ України, що дозволить привести 
вітчизняне законодавство у відповідність з європейськими 
вимогами до медичної реабілітації. Створені робочі групи 
при МОЗ України розробили і захистили стандарти за спе-
ціальностями «ерготерапевт», «фізичний реабілітолог» в 
галузі «фізичної реабілітації», які передбачають залучен-
ня медичних і немедичних учбових закладів для підготов-
ки фахівців(бакалаврів і магістрів) цього профілю. Під-
готовка магістрів за напрямками «медична реабілітації» і 
«медична психології» повинна здійснюватися тільки в ме-
дичних університетах, що відповідає міжнародним вимо-
гам, оскільки «медична реабілітація» позиціонується, як 
галузь медицини (потрібні базова медична освіту і диплом 
лікаря). Наступний етап включає створення перехідно-
го плану реформування галузі, розробки і впровадження 
нових навчальних програм для  реабілітаційних спеціаль-
ностей. Доцільно одночасно розпочати проведення підго-
товки і перекваліфікацію нових фахівців «ерготерапевтів» 
і логотерапевтів, відповідно, з медсестер, інструкторів 
ЛФК і логопедів впродовж року, з включенням практич-
них курсів по сучасних методах ерготерапії, фізичній, 
медичній і психологічній реабілітації. Повна підготовка 
бакалаврів «Медичної і психологічної реабілітації» і «Фі-
зичної реабілітації» включає 4- річний курс теоретичної 
і практичної підготовки. Перекваліфікація медсестер і ін-
структорів проводиться впродовж 1 року і включає осво-
єння теоретичних знань і практичних навичок сучасних 
методів фізичної і фізіотерапії, медичної психології, бажа-
но в медичних університетах. Нові сучасні методи медич-
ної реабілітації, як правило, комп’ютеризовані, що підви-
щує вимоги до медичного персоналу. Необхідно ввести 
в «Класифікатор професій» нові спеціальності на рівні 
помічника лікаря (медична сестра з неповною вищою 
освітою).  У вищих медичних навчальних закладах слід 
переглянути учбові програми, істотно збільшивши кіль-
кість годин по предметах «Фізична реабілітація», «Фізіо-
терапія», «Спортивна медицина», «Медична реабілітація» 
і «Психологічна реабілітація» на 4-5 курсах базової освіти 

за фахом «Медицина». Виникає необхідність введення 2-4 
річної інтернатури за  спеціальністю медична реабілітація. 
Паралельно, на факультетах післядипломної освіти пови-
нна проводитися перекваліфікація лікарів фізіотерапевтів 
і лікарів ЛФК, а також неврологів, кардіологів, хірургів-
ортопедів, гінекологів-реабілітологів, психотерапевтів, 
які працюють в реабілітації.  Термін стажування включає 
мінімум 2 роки практичної підготовки і 4-місячний тео-
ретичний курс  «медичної і психологічної реабілітації». 
Слід розширити проведення тематичних місячних курсів 
з «Медичної і психологічної реабілітації» для лікарів різ-
них спеціальностей, спрямованих на висвітлення сучас-
них методів реабілітації, ознайомлення з реабілітаційним 
і функціональним діагнозом і направленням пацієнтів в 
спеціалізовані реабілітаційні центри. Наші пропозиції 
узгоджуються з рекомендаціями ВООЗ в Україні і євро-
пейськими стандартами міжнародної асоціації фізичної і 
реабілітаційної медицини (ISPRM), підтримуються  Все-
українською асоціацією фізіотерапевтів і курортологів. 
Неприйнятними, з позицій трудового законодавства, є 
пропозиції про ліквідацію окремих спеціальностей або 
переведення лікарів фізіотерапевтів, лікарів ЛФК в розряд 
помічника лікаря. Лікарський рівень цих фахівців, навпа-
ки, необхідно підвищувати, включивши в їх обов'язок ви-
значення функціонального і реабілітаційного діагнозів.

Перспективним представляється створення факуль-
тетів «Медичної і психологічної реабілітації» в медичних 
університетах, що дозволить створити логічну вертикаль 
навчання і значно підвищить рівень підготовки фахівців 
для цієї галузі медицини. Планується введення нових 
теоретичних, фундаментально-клінічних і спеціальних 
медичних дисциплін. Освоєння практичних навичок пе-
редбачається в спеціальних реабілітаційних центрах і 
ортопедичних майстернях. Програма базової медичної і 
медично-реабілітаційної освіти істотно не відрізняється. 
Спеціалізація  з «медичної реабілітації», «психологічної 
реабілітації», «фізичної реабілітації», «спортивної ме-
дицини» проводиться на післядипломному рівні. Базова 
освіта передбачає 6 років, післядипломна – 2-3 роки на-
вчання, для відповідності дипломів з Європейськими ви-
могами.

Висновки. Підготовка і перекваліфікація за фахом 
«Медична і психологічна реабілітація», впродовж 5-7 ро-
ків, може проводитися за двома напрямками: підготовка 
фахівців (медичних  і психологічних реабілітологів) в ін-
тернатурі і на післядипломному рівні; на створених нових 
факультетах «Медичної і психологічної реабілітації» у 
вищих медичних навчальних закладах. Це дозволить про-
вести реформування галузі на високому рівні, в короткий 
термін і власними людськими ресурсами. Введення нових 
фахівців в реабілітацію вимагає скоординованих дій  МОЗ 
і університетів, з відображенням у «Класифікаторі профе-
сій» і переглядом штатного розкладу лікувальних установ 
України.
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ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ З ФАРМАКОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ

Т. І. Єрмоленко, А. В. Александрова

Харківський національний медичний університет

Впровадження у навчальний процес викладання на 

засадах Європейської кредитно-трансферної системи зна-

чно підвищило привабливість освіти в українських вищих 

медичних навчальних закладах для іноземних студентів. 

Особливо цінним стала можливість навчання англійською 

мовою. Це дозволяє, з одного боку, абітурієнтам без підго-

товчого періоду для вивчення російської одразу розпочи-

нати заняття, з іншого – випускникам продовжити після-

дипломний етап навчання і подальшу медичну діяльність 

практично у будь-якій країні світу.

Одним із найперспективніших напрямків розвитку 

творчих здібностей особистості, необхідних сучасному 

фахівцю, є проблемне навчання [1]. Проблемне навчання 

– це дидактична система, яка ґрунтується на закономір-

ностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, на 

прийомах і методах викладання та навчання з елемента-

ми наукового пошуку [2]. Проблемною є така навчально-

пізнавальна діяльність, за якої навчальний матеріал пода-

ють в форматі ситуаційного завдання із наданням студен-

там самостійності у її розв’язанні, можливості активної 

комунікації, і вимагають належного обґрунтування рішен-

ня [3]. В сучасних умовах, коли обсяг необхідних для ліка-

ря знань різко і швидко зростає, стає неможливим робити 

головну ставку на засвоєння певної суми фактів. Важливо 

розвивати вміння самостійно поповнювати свої знання, 

орієнтуватись у потоці спеціальної інформації. Існую-

чий досвід педагогіки вищої школи дає підстави вважати 

ефективним поєднанням традиційного пояснювально-

ілюстративного формату навчання з проблемним навчан-

ням як домінуючим [1]. 

Загалом, з навчальної дисципліни «Фармакологія» те-

матичні плани лекцій, практичних занять та самостійної 

роботи студентів забезпечують реалізацію у навчальному 

процесі всіх тем, які формують навчальний зміст. З іншо-

го боку, компетентність викладача та наявність навчально-

методичних матеріалів є недостатньою передумовою якіс-

ної освіти, необхідним є також забезпечення відповідності 

навчального змісту актуальним потребам практичної ді-

яльності. З організаційної точки зору, викладання дисци-

пліни «Фармакологія» англомовним студентам має певні 

особливості. Необхідною є індивідуалізація взаємодії між 

викладачем та студентом. Доцільно організувати роботу у 

групах із застосуванням парного навчання, методів алго-

ритмічних розпоряджень та ін.  Все це дає змогу підви-

щити ефективність навчання.

Методом вибору лекційного матеріалу в умовах обме-

женості часу стає проблемне навчання, згідно якому лектор 

ставить проблемні питання, висуває конкретні завдання і 

розв’язує їх за активної участі студентів. Використання но-

вітніх нетрадиційних форматів лекцій (проблемної, лекції-

візуалізації, бінарної лекції, лекції-пресконференції тощо) 

активізують пізнавальну діяльність студентів. Останньому 

також сприяє використання мультимедійних презентації, 

навчальних відеофільмів, аудіозаписів та інші. 

На практичних заняттях виключне значення для фор-

мування особистості і професійних знань, умінь та навичок 

майбутнього лікаря мають проблемно-пошукові завдання. З 

цією метою можуть моделюватися і обговорюватися прак-

тичні ситуації, включаючи цілу низку проблемних завдань 

різного рівня складності стосовно фармакологічної гру-

пи препаратів, що вивчаються, механізму їх дії, основних 

і побічних ефектів тощо. При підготовці та проведенні 

практичних занять концепція проблемного навчання також 

віддзеркалюється у тест-контролі засвоєння матеріалу та 

розв’язанні завдань з відкритим формулюванням питань. 

Результативність навчання студентів значною мірою визна-

чається насиченістю, систематичністю і активністю тренін-

гу у розв’язанні завдань проблемного характеру. 

Окрім вищеозначеного, проблемний підхід викладан-

ня «Фармакології» англійською мовою може реалізуватися 

у підготовці спеціальних тематичних дистанційних (засо-

бами Інтернет-вебінарів) семінарів-тренінгів, спеціальних 

розвиваючих нестандартних запитань, тестів на проблем-

не розуміння матеріалу тощо. Окремі проблемні завдання 

мають містити в собі елементи ускладнення, нетиповості, 

нестандартності. Проблемні запитання спонукають сту-

дентів до пошукової роботи, зокрема у профільних фон-

дах Інтернету і друкованій науковій літературі. 

Дослідницька робота в позааудиторний час виступає 

продовженням навчальної роботи і є ефективним засобом 

об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, ре-

алізації її творчих здібностей, формує перспективний ре-

зерв науково-педагогічних кадрів. Науково-дослідницька 

діяльність студентів може проводитися також у вигляді 

написання тез науково-просвітницької роботи, підготовки 

ілюстративного матеріалу тощо.

Таким чином, важливими навчально-методичними 

та організаційними аспектами проблемного навчання ан-

гломовних студентів медичного університету, з дисциплі-

ни «Фармакологія» є забезпечення більшої відповідності 
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організаційних форм та його змісту, врахування індивіду-

альних особливостей студентів, навчання самостійному 

розв’язанню практичних ситуацій. Проведення проблем-
ного навчання повинно супроводжуватися ґрунтовним 
навчально-методичним та матеріально-технічним забез-
печенням. Ефективне застосування проблемного навчання 
дозволяє підвищити активність студентів і ефективність 
навчального процесу, мотивацію студентів до навчання. 
Подальшою перспективою цього напрямку є удоскона-
лення та уніфікація засобів проблемного навчання у ви-
кладанні «Фармакології»  англомовним студентам.
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THE EVALUATION OF STUDENTS LEARNING PERSONAL ASPECT IN THE STUDY OF MEDICAL AND 
BIOLOGICAL PHYSICS

O. Z. Ivanchenko, O. Z. Melnikova
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У статті представлені результати оцінки такого особистісного аспекту навчання студентів, які внутрішня мотивація, при 
вивченні ними медичної і біологічної фізики на першому курсі медичного факультету. Показано, що більшість студентів (72%) 
мають середній рівень мотивації, що є задовільним показником, проте може бути покращений за рахунок методичної і виховної 
роботи викладачів. 

Ключові слова: медична і біологічна фізика, студенти першого курсу, медичний факультет, внутрішня мотивація.
The article presents the results of the evaluation of students learning personal aspect, intrinsic motivation, in the study of medical 

and biological physics on the medical faculty. It is shown that the majority of students (72%) have an average level of motivation that 
is satisfactory but can be improved through methodical and educational work of teachers.

Key words: medical and biological physics,  rst year students, medical faculty, intrinsic motivation.

Вступ. «Розвиток та реформування національної сис-
теми охорони здоров'я потребує підготовки нового поко-
ління висококваліфікованих медичних працівників» [1]. 
Педагогічна наука орієнтує вищу медичну школу на ви-
ховання і навчання відповідальної особистості, яка вміє 
логічно і критично мислити, здатна вирішувати проблеми 
і задачі, виходячи з набутого досвіду та оцінки конкретної 
ситуації. Майбутній лікар має мати високий інтелектуаль-
ний та творчий потенціал. Сучасні вимоги до випускника 
медичного університету можливо забезпечити тільки на 
основі якісної підготовки за всіма напрямками навчання.

Формуванню у майбутніх лікарів цілісного світопо-
гляду і природничо-наукового стилю мислення сприяє 
активне впровадження в систему медичної освіти остан-
ніх досягнень природничих наук. «Якісна фахова освіта 
передбачає формування не лише вузькоспеціалізованих 
знань для безпосереднього виходу на ринок праці, а й ді-
євих довготривалих знань, які можуть бути забезпечені 
лише за умови їхньої фундаментальності. Підняття стату-
су фундаментальної підготовки потребує також гуманіза-
ція освіти, яка задекларована ключовою тенденцією пара-
дигми сучасної освіти» [2]. Навчання має будуватися як 
єдиний, цілісний процес, який орієнтований на зв'язок між 
загальнонавчальними і профільними дисциплінами.

Однією з фундаментальних дисциплін природничо-
наукового блоку є медична і біологічна фізика – наука, яка 
досліджує фізичні, фізико-хімічні процеси, які лежать в 

основі життєдіяльності біологічних об’єктів на молеку-
лярному, клітинному, органному, популяційному рівнях 
організації. Тому вивчення цієї дисципліни студентами 
медичних вузів створює міцну базу для наступного ви-
вчення фізіології і інших інтегрованих з нею дисциплін і 
застосування в професійної діяльності [3]. В усьому світі 
при діагностуванні і лікуванні різних захворювань широ-
ко застосовуються ультразвукові, радіоелектронні, рентге-
нівські, лазерні, кріогенні та інші технічні прилади і апа-
рати. Майбутній висококваліфікований лікар має розуміти 
суть основних фізичних явищ, знати фізичні закони, для 
того, щоб адекватно і грамотно працювати зі складним 
діагностичним і фізіотерапевтичним обладнанням, яке ма-
ють сучасні клініки.

Дидактичні проблеми навчання фізико-математичних 
дисциплін на спеціальностях нефізичного профілю актив-
но досліджуються у вітчизняній і світовій педагогічній 
науці (роботи українських вчених О.В. Чалого, Я.В. Цех-
містера, праці зарубіжних вчених В.Ф. Антонова, Ю.А. 
Владімірова, О.М. Ремізова, М.М. Лівінцева, Ф. Ярощика, 
К. Расела [2]. За думкою вчених, принциповий сенс має 
особистісний аспект навчання, а саме індивідуально-
мотивоване відношення до нього, його якості і рівня. Для 
організації успішної навчальної діяльності необхідно, 
щоб задачі, які вирішуються на заняттях та під час само-
стійної роботи були значущі і внутрішнє прийняті самими 
студентами. Проте студенти І курсу не завжди чітко усві-
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домлюють важливість у освітньо-професійній підготовці 
лікаря засвоєння фундаментальних наук, а саме медичної 
і біологічної фізики. 

Метою нашої роботи було з’ясування рівня внутріш-
ньої мотивації вивчення медичної фізики і біофізики сту-
дентами першого курсу медичного факультету Запорізько-
го державного медичного університету (ЗДМУ). 

Основна частина. В досліджені взяли участь 74 сту-
дента, які навчаються на першому курсі медичного фа-
культету. Методика містила 20 суджень, які складені та-
ким чином, щоб виявити, насамперед, рівень внутрішньої 
мотивації навчання, і запропонованих варіантів відпові-
дей. Результати обробляли за ключем [4]. Методику мож-
на використовувати для роботи з усіма категоріями учнів, 
здатними до самоаналізу й самозвітування 

За результатами опитування ми визначили рівень вну-
трішньої мотивації вивчення медичної і біологічної фізи-
ки першокурсниками (рис 1). Як ми бачимо з отриманих 
даних, низький рівень внутрішньої мотивацій сформовано 
у 4% опитаних студентів 1 курсу, середній рівень внутріш-
ньої мотивації – у 72% протестованих першокурсників, 
24% учнів мали високі показники внутрішньої мотивації. 
Такі результати ми вважали задовільними, але вирішили 
проаналізувати зміст відповідей, які студенти дали ано-
німно на запитання тесту.

Ми побачили, що 81% опитаних студентів вважають, 
що вивчення медичної і біологічної фізики допоможе їм 
дізнатися багато важливого для себе, а також виявити 
свої здібності; 59% респондентів відмітили, що дана дис-
ципліна їх дуже цікавить, і вони хочуть опанувати її як 
найкраще; 70% опитаних першокурсників вважають, що 
всі знання з цього предмету є дуже цінними, тому знати 
його треба як можна ліпше; 89% протестованих студентів 
відповіли, що намагаються розібратися з питаннями, які 
їм незрозумілі і завжди прагнуть дійти до суті; 76% учнів 
стараються самостійно виконувати завдання з предмету. 
Як ми бачимо, в більшості першокурсників досить роз-
винутий пізнавальний інтерес до медичної і біологічної 
фізики, а також до самого процесу оволодіння знаннями 
з предмету. «Діяльність, що має у своїй основі глибокий 
інтерес не лише до результату, а й до її процесуальних 
компонентів, найпродуктивніша, адже саме від неї люди-
на має найбільше задоволення. Студент у цьому разі сам 
знаходитиме час для глибокого вивчення предмета, який йому 
сподобався» [6]. 

Таким чином, результати нашого дослідження пока-
зали, що пізнавальний інтерес до навчальної дисципліни 
«медична і біологічна фізика» на першому курсі медично-
го факультету ЗДМУ сформовано задовільно. Це підтвер-
джують такі виявлені нами факти, що тільки 14% з опита-
них студентів виключили би за можливості цей предмет з 
навчального плану, тоді як 64% респондентів засмучують-
ся, коли через хворобу (або за іншими причинами) про-
пускають заняття. 

Викликати інтерес до навчальної дисципліни, її змісту 
повинен викладач, однак формування у студентів потреб 
і мотивів до активної самостійної роботи іноді відбува-
ється внаслідок спонукання (наказ, жорстка вимога) [5]. 
За результатами нашого тестування, активно працюють і 
виконують завдання тільки під контролем педагога 38% 
опитаних першокурсників, а 27% студентів вважають такі 
завдання нецікавими і виконують їх тільки тому, що вима-
гає викладач. Оціночний мотив переважає в 34% опитаних 
студентів, для котрих оцінка є важливішою, ніж знання з 
предмету. Як ми бачимо, результати тестування показали, 
що у студентів з середнім або низьким рівнем формуван-
ням внутрішньої мотивації навчання присутні також і зо-
внішні негативні мотиви. Повне уявлення про них можна 
отримати, лише визначив значимість всіх компонентів (їх 
взаємодію або конкуренцію) мотиваційної структури. 

Висновки: 1. Оцінку особистісного аспекту навчання 
студентів можна проводити в цілому, застосовуючи ком-
бінацію суджень, і враховувати зміст кожного з них з на-
ступним аналізом наданих студентами відповідей. 

2. Більшість (72%) студентів – першокурсників мають 
середній рівень внутрішньої мотивації при вивченні ме-
дичної і біологічної фізики, 24% – високий рівень і тільки 
4% – низький, що є задовільними показниками дослідже-
ного особистісного аспекту навчання, проте можуть бути 
покращені шляхом застосування певних заходів.

3. Показники внутрішньої мотивації студентів можуть 
бути підвищені за рахунок методичної і виховної роботи 
викладачів, в якій потрібно звертати особливу увагу на 
цінність знань взагалі і, зокрема, з медичної і біологічної 
фізики для наступного навчання і застосування їх в май-
бутній професійній діяльності.
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плюс, 2008. – 409 с. 
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Рис.1. Рівень сформованості внутрішньої мотивації 
вивчення медичної фізики і біофізики у студентів 1 курсу 
медичного факультету
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Вступ. Освітня політика в Україні орієнтована на під-
вищення якості навчання та на розвиток здібностей окре-
мого студента. Використання нових інформаційних техно-
логій навчання в межах єдиного інформаційного простору 
університету створює умови для вирішення цих завдань 
в напрямках а) формування та постійного поповнення 
теоретичної бази студентів, інтернів, магістрів, слухачів 
курсів підвищення кваліфікації; б) формування інформа-
ційних компетенцій для організації успішної навчальної 
діяльності. Використання різних форм та елементів від-
даленого спілкування, зокрема дистанційного навчання, в 
єдиному інформаційному просторі університету, на наш 
погляд, є запорукою вирішення поставлених завдань.

Основна частина. У Запорізькому державному ме-
дичному університеті активно використовуються тех-
нології дистанційного навчання на післядипломному, 
фармацевтичному (заочна форма навчання) факультетах 
і довузівської підготовки абітурієнтів. Сьогодні освітній 
простір Запорізького державного медичного університе-
ту (ЗДМУ) вийшов далеко за межі кампусу і клінічних 
баз, розташованих в нашому місті. Корпоративна освітня 
мережа Запорізького державного медичного університе-
ту (ЗДМУ) включає два рівні: обласний і регіональний. 
Саме тому, багатьма кафедрами університету активно 
використовуються технології відео конференцзв'язку для 
проведення семінарів і конференцій та спілкування з ко-
легами. Основними інтерактивними підходами в систе-
мі навчання лікарів на післядипломному етапі є телеме-

дичні соціальні проекти, інтерактивні лекції, вебінари, 
лекції в режимі теперішнього часу з можливістю спілку-
ванням on-line, вебінари з розбором хворих зі «складним 
діагнозом» за участю головних спеціалістів області по 
окремих проблемах та інші. Двома основними напрямами 
діяльності факультету післядипломної освіти (ФПО) є 
проведення дистанційно-очних курсів для провізорів, 
провізорів-інтернів, фармацевтів і діяльність кафедри 
дитячих хвороб ФПО. Регіональні центри фармацевтичної 
освіти розташовані в містах: Дніпропетровську, Кривому 
Розі, Миколаєві, Одесі, Херсоні. 

Нова концепція інформатизації медичних вищих 
навчальних закладів передбачає створення системи 
індивідуального навчання на базі персональних мобільних 
пристроїв. Рівнями реалізації цієї концепції є технологічне 
забезпечення, створення інтерактивного навчального 
контенту і адаптивна система керування процесом 
навчання, яка базується на онтологічній моделі знань. 

Висновок. Таким чином, наступним етапом для 
нашого університету стане перехід від групової форми 
дистанційного навчання до дистанційного навчання для 
окремого студента (магістра та інших категорій слухачів), 
що потребує вирішення наступних завдань: розробка 
систем персоніфікованого навчання, навчальних курсів, 
підготовка викладачів до роботи з такими системами, 
розробка критеріїв оцінки розроблених навчальних 
курсів, постійне вдосконалення інформативних навичок 
викладачів та студентів.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-
ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. Г. Ільницький, О. П. Костик, Л. І. Білозір, Г. І. Ільницький, М. М. Шило, О. В. Бойко, У. Б. Чуловська,                   
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Стрімкий прогрес науки і техніки у сучасних умовах 
надає особливої актуальності підвищенню якості освіти, 
саме тому велика увага спрямовується на впровадження 
інноваційних технологій навчання, зокрема європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС), що дає змогу 
підвищити якість підготовки фахівців та інтегрувати на-
ціональну систему вищої освіти в європейський та сві-
товий науковий простір. ЄКТС та її ключові документи, 
запроваджені в Україні наказом № 943 МОН України від 
16.10.2009 р., ґрунтується на фаховому підході до навчаль-
ного процесу і на даний момент є найкращим чинником, 
що сприяє такій підготовці. 

Учасником реформ та інновацій у медичній і освітній 
галузі України є Львівський національний медичний уні-
верситет імені Данила Галицького – найстаріший вищий 
медичний навчальний заклад країни, заснований у 1784 
році, що готується до відзначення свого 232-ліття у лис-
топаді 2016 року.

Приєднання України до Болонської угоди сприяло 
запровадженню кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу, у якому з 2004 року Львівський на-

ціональний медичний університет імені Данила Галиць-
кого (Університет) став базовим навчальним закладом За-
хідного регіону України з координації впровадження цієї 
нової методології навчання у вищих медичних навчальних 
закладах, а з 2009 року запроваджена ЄКТС та її ключові 
документи.

Як і в Україні, в Університеті реалізується система 
державного моніторингу якості підготовки медичних ка-
дрів і ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1», «Крок-2», 
«Крок-3» стали невід’ємним елементом державної 
атестації студентів-медиків та лікарів-інтернів. На усіх 
етапах системи зовнішнього державного аудиту знань 
медика застосовані загальновідомі принципи TQM (To-
tal Quality Management). При вивченні фтизіатрії така 
уніфікація стала можливою тільки після затвердження 
наказу МОЗ і НАМН України № 422/40 від 27.06.2006 
щодо впровадження національної програми контролю за 
туберкульозом, яку адаптовано до міжнародних стандартів 
протидії туберкульозу, розроблених ВООЗ [1].

В Університеті понад 50 років проводиться підготов-
ка іноземних студентів і в 2001 році ректорат Універси-
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тету прийняв рішення про перехід на англомовну форму 
навчання на факультеті для іноземних студентів. Завдяки 
сучасним засобам комунікації (E-mail, Internet) потенційні 
апліканти можуть ознайомитись з умовами прийому в ме-
дичний Університет, навчальними програмами (Learning 
Curriculum) різних кафедр. Календарні, тематичні плани 
лекцій, практичних занять, самостійної роботи, практич-
них навичок, якими повинен володіти студент, представ-
лені на електронних носіях в повному об’ємі. Зокрема, 
маючи великий досвід у підготовці спеціалістів для зару-
біжних країн, колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології 
проводить навчальний процес проводиться за ЄКТС, що 
сприяє реалізації положень Болонської декларації. На-
вчальні плани для англомовних студентів приведені у від-
повідність до вимог і не відрізняються від базових про-
грам, ухвалених Міністерством охорони здоров’я України 
і залучені до участі в ліцензованих іспитах КРОК-1 та 
КРОК-2. На кафедрі для студентів англомовного відділен-
ня розроблено банк тестів з легеневої патології КРОК-2 
для медичного факультету англійською мовою. 

Відповідно до ЄКТС, програма навчання студентів 
четвертих курсів медичних факультетів передбачає ауди-
торну (лекційні та практичні заняття), позааудиторну (са-
мостійну) роботу студентів та завершується письмовим 
іспитом [2, 3].

Аудиторна робота передбачає проведення лекцій, 
практичних занять, на яких визначається висхідний рівень 
знань, їх аналіз і корекція та самостійна робота студентів. 
Враховуючи патоморфоз туберкульозу в сучасних умовах, 
особлива увага студентів звертається на поліморфізм пе-
ребігу туберкульозу, спричиненого мультирезистентними 
формами мікобактерій, поєднання специфічного уражен-
ня і неспецифічних захворювань легень. Згаданий мате-
ріал відображається у мультимедійному форматі, з за-
стосуванням таблиць, графіків, рентгенограм, результатів 
лабораторно-інструментальних досліджень. Формат лек-
цій та практичних занять різноплановий, широко засто-
совуються інтерактивні лекції, які дають змогу студентам 
не лише слухати лектора, але й брати активну участь  в 
проведенні лекції. Щорічно в лекційний матеріал та прак-
тичні заняття вносяться доповнення та зміни. Викладачі 
кафедри підготували понад 3000 тестових завдань, які 
систематично поповнюються і оновлюються. Ці тести ви-
користовуються для визначення висхідного і проведення 
поточного та заключного контролів рівня знань студентів. 
Контроль знань проводиться на довільній вибірці тестових 
завдань. Відповіді на тестові завдання обговорюються ви-
кладачем та студентами. Тестові завдання подані на сайті 
кафедри, стендах та методичній літературі, тому студенти 
можуть з ними працювати самостійно. Звільнений час ви-
кладач використовує для впровадження сучасних новітніх 
технологій та поглиблення інформаційного матеріалу [4, 
5]. Результати тестування студентів дозволяють виклада-

чеві планувати проведення занять з врахуванням виявле-
них недоліків.

Самостійна робота студентів на практичному за-
нятті. Для кожної теми практичного заняття створені 
ситуаційні задачі, набори рентгенограм, навчальні історії 
хвороби, методичні вказівки для студентів та методичні 
рекомендації для викладачів. Підготовлені взірці медичної 
документації та інструментарію для проведення і оцінки 
проби Манту, вакцинації і ревакцинації вакциною БЦЖ, 
збору мокротиння, проведення спиномозкової і плевраль-
ної пункцій. Проведення самостійної роботи спрямоване 
на розвиток лікарського мислення, формування практич-
них вмінь та навичок. Практичне заняття будується як діа-
лог спілкування викладача і студента, а також студентів 
між собою. 

Самостійна форма навчання студента є ефективною 
за умови достатнього навчально-методичного і матеріаль-
ного забезпечення, тому на кафедрі розроблені і видані ан-
глійською мовою тексти лекцій, методичні вказівки, орієн-
товні карти, тестові завдання різного ступеня складності.

Заключення. Напрацювання колективу кафедри фти-
зіатрії і пульмонології Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького в комплексі 
з сучасним оснащенням навчальних кімнат та лекційних 
аудиторій, динамічне забезпечення педагогічного процесу 
новітніми інформаційними технологіями, систематичне 
оновлення та поповнення матеріалів, включаючи стендо-
ві та тестові завдання, а також всебічна видавнича діяль-
ність сприяють не тільки постійному підвищенню якості 
навчального процесу, але й зростанню зацікавленості сту-
дентів предметом і проблемами фтизіатрії, що позитивно 
впливає на перспективу подальшої професійної орієнтації 
майбутніх лікарів.
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В статті проведено аналіз навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фізична реабілітації» в Харків-
ському національному медичному університеті. Рекомендовано збільшити обсяг практичної підготовки за рахунок зменшення 
обсягу педагогічних дисциплін.

The article analyzes the curriculum for bachelors in specialty "Physical rehabilitation" at the Kharkiv National Medical University. 
Recommended to increase practical training by reducing the amount of educational disciplines.

Вступ. В 2015-2016 навчальному році Харківський на-
ціональний медичний університет (ХНМУ) провів перший 
набір студентів на напрям підготовки «Здоров'я людини», 
спеціальність «Фізична реабілітація», кваліфікація «Бака-
лавр». У зв'язку із вступом України в європейський освіт-
ній простір існує необхідність удосконалення стандартів 
освіти, розробки й впровадження механізмів порівняння 
вітчизняних і закордонних освітніх стандартів [1–3]. Це на-
дасть можливість для здійснення академічної мобільності 
студентів і викладачів з участю в міжнародних програмах 
обміну таких, наприклад, як  Erasmus [4, 6].

Під час ліцензування спеціальності «Фізична реабілі-
тація» ХНМУ використовував Галузевий стандарт вищої 
освіти України із галузі знань 0102 „Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я людини” [9]. Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 29 квітня 2015 №266 підготовка кадрів в 
області фізичної реабілітації здійснюється при міністер-
стві Охорони здоров'я за фахом «Фізична реабілітація» 
і освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «ма-
гістр» (до цього часу підготовка здійснювалася в галу-
зі знань «Фізична культура, спорт і здоров'я людини» за 
фахом «Здоров'я людини»). У зв’язку з цим потрібен ре-
тельний аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів 
за спеціальністю «Фізична реабілітація» задля можливос-
ті переведення сфери підготовки більшою мірою в галузь 
«Охорони здоров’я», поліпшення практичної підготовки 
фахівців та наближення змісту навчання до міжнародних 
стандартів [5, 7].

Основна частина.
Мета дослідження – проаналізувати зміст навчально-

го плану підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фізична 
реабілітація» в ХНМУ. 

Об’єкт дослідження – система підготовки фахівців 
для сфери охорони здоров’я. 

Предмет дослідження – навчально-методична доку-
ментація з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Фі-
зична реабілітація». 

Завдання дослідження – проаналізувати зміст на-
вчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Фізична реабілітація» у ХНМУ. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літе-
ратурних джерел; документальний метод (нормативно-
правові документи), методи узагальнення та абстрагуван-
ня, системний аналіз. 

Навчальні плани підготовки спеціалістів розробля-
ються на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКХ) бакалавра, нормативного документа, в якому уза-
гальнюється зміст освіти, тобто відображаються завдання 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце 
фахівця в структурі господарства держави та вимоги до 
його компетентності, інших соціально важливих власти-
востей і якостей. ОКХ встановлює професійне призначен-
ня й умови використання випускників вищих навчальних 
закладів і спеціальності  «Фізична реабілітація» у вигляді 
переліку первинних посад, виробничих функцій та типо-
вих завдань діяльності. 

Згідно з «Класифікатором професій» [8], бакалавр 
здатний виконувати професійну роботу за такими поса-
дами: фахівець з фізичної реабілітації, масажист, маса-
жист спортивний. В ОКХ розкривається зміст умінь, яки-
ми повинні володіти випускники спеціальності «Фізична 
реабілітація», відповідно до встановлених виробничих 
функцій (дослідницької, проектувальної, організаційної, 
управлінської, технологічної, контрольної, прогностич-
ної, технічної). 

Окрім цього, пропонується освітньо-професійна про-
грама (ОПП) підготовки бакалаврів спеціальності «Фі-
зична реабілітація» . Це нормативний документ, в якому 
встановлено вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та 
професійної підготовки фахівців цієї спеціальності. ОПП 
встановлює нормативний зміст навчання, обсяг умінь та 
рівень їх засвоєння у процесі підготовки відповідно до ви-
мог ОКХ; перелік навчальних дисциплін підготовки фа-
хівців; форму державної атестації; термін навчання. 

В ОПП передбачено такі цикли підготовки: 
- гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; 
- природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, 

що разом з наведеними вище забезпечують відповідний 
освітньо-кваліфікаційний рівень; 

- загально-професійної підготовки; 
- професійної та практичної підготовки. 
Необхідно брати до уваги що існує так звана варіатив-

на частина ОКХ та ОПП, яку ВНЗ підбирає в залежності 
від своїх можливостей та потреб регіону.

Розподіл змісту ОПП підготовки бакалавра та макси-
мальний навчальний час за циклами підготовки, яка ста-
новить разом 7200 годин (240 кредитів) за 4 роки подано 
в таблицях 1 і 2. 
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Аналізуючи цей навчальний план, можна зазначити, 
що кількість часу, який приділяється практичному навчан-
ню, в процентному співвідношенні до загальної кількості 
годин дорівнює 8% (570 годин всієї практики), а якщо бра-
ти реабілітаційну практику, то це взагалі мізерна цифра 
– 4% (270 годин). Для порівняння, у Великій Британії від 
студентів вимагають одну третину часу провести на міс-
цях практичного навчання. Кожен студент повинен пред-
ставити наявність 1000 годин задовільно оціненої клініч-
ної практики, що є вимогою для Державної реєстрації у 
якості фізіотерапевта (фізичного реабілітолога) у Раді 
професіоналів охорони здоров’я. [10]. 

№ Цикл підготовки
Кількість 

кредитів ECTS
Кількість 

годин

1 Цикл гуманітарної підготовки

1 Історія України та української культури 5 150

2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 150

3 Соціологія 3 90

4 Філософія 3 90

5 Політологія 3 90
Всього 19 570

2 Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

6 Медична біологія (з основами генетики) 3 90

7 Анатомія людини 6,5 195

8 Біологічна та біоорганічна хімія 3 90

9 Фізіологія людини 10 300

10 Гігієна та екологія 5 150

11 Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики 3 90

12 Вікова анатомія та фізіологія 3 90

Всього 33,5 1005

3 Цикл загально-професійної підготовки

13 Вступ до спеціальності 3 90

14 Загальна теорія здоров’я 4 120

15 Основи здорового способу життя 3 90

16 Теорія і методика фізичного виховання 7 210

17 Педагогіка 3 90

18 Психологія 3 90

19
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним 
спрямуванням)

3 90

20 Основи науково-дослідної роботи 3 90

21 Долікарська медична допомога у невідкладних станах 3 90

22 Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 3 90

Всього 35 1050

4 Цикл професійної і практичної підготовки

23 Професійна майстерність (за професійним спрямуванням) 4 120

24 Основи фізичної реабілітації 5 150

25 Теорія і технології оздоровчо-рекреакційної рухової активності 5 150

26 Методика навчання основ здоров’я 6 180

27 Масаж загальний і самомасаж 4 120

28 Основи раціонального харчування 3 90

29 Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності 3 90

30 Діагностика та моніторинг стану здоров’я 3 90

31 Психологія здоров’я та здорового способу життя 3 90

32 Теорія і методика спортивних тренувань 4 120

Всього 40 1200
5. Практичне навчання

33 Навчальна практика 3 90

34 Рекреаційна практика 3 90

35 Педагогічна практика 4 120

36 Навчально-виробнича (реабілітаційна) практика 9 270

Всього 19 570

Таблиця 1. Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами 
підготовки (нормативна частина)

Ще одним недоліком цього навчального плану на да-
ному етапі становлення спеціальності «Фізична реабіліта-
ція» є значна кількість дисциплін педагогічного напрямку. 
В подальшому треба скоротити кількість дисциплін педа-
гогічного напрямку на користь клінічного навчання, так як 
міністерством освіти спеціальність «Фізична реабілітація» 
була законодавчо «віддана» у сферу охорони здоров’я. 

Разом с тим, в навчальному плані добре відображені 
дисципліни професійно-практичної підготовки (до 30%). 

У якості Державної атестації в навчальному плані 
передбачено проведення  екзаменів з дисципліни «Тео-
рія та методика фізичного виховання» та Комплексного 
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кваліфікаційного державного екзамену з фаху “Здоров’я 
людини”.

Необхідно зазначити, що єдиних стандартів змісту 
комплексного кваліфікаційного державного екзамену з 
фаху “Здоров’я людини” немає и це є важливою метою 
найближчого майбутнього фахівців галузі, до яких від-
носяться члени Асоціації фізичної терапії України, завід-
уючи кафедрами фізичної реабілітації в ВНЗ України, про-
відні фахівці з цієї галузі.

Висновки. Аналіз навчального плану за спеціальніс-
тю показав, що:

1. Загальна кількість годин у навчальному плані ста-
новить 7200 годин (240 кредитів) та включає навчальні 
дисципліни, які вказано у ОПП підготовки за 4-ма цикла-
ми підготовки: гуманітарні та соціально-економічні дис-
ципліни; дисципліни природничо-наукової (фундамен-
тальної); загально-професійної; професійної та практич-
ної підготовки.  

Таблиця 2. Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час за циклами 
підготовки (варіативна частина)

№ Цикл підготовки
Кількість 
кредитів 

ECTS

Кіль-
кість 
годин

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 90

2 Гістологія 3 90

3 Основи медичних знань 5,5 165

4 Медична та біологічна фізика 3 90

5 Мікробіологія, вірусологія та імунологія 3 90

6 Фармакологія у фізичному вихованні та спорті 3 90

7 Спортивна фізіологія 4 120

8 Спортивна медицина 5 150

9 Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів 4 120

10 Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи 5 150

11 Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату 7 210

12 Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи 5 150

13 Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях 4 120

14 Основи соціальної реабілітації 4 120

15 Фізіотерапія 5 150

16 Фізична реабілітація в педіатрії та гінекології 3 90

17 Організація діяльності реабілітаційних закладів 3 90

18 Спортивна травматологія 3 90

19 Масаж реабілітаційний 3 90
Всього 75,5 2265

Дисципліни вільного вибору студентів

1 Духовні та соціальні чинники впливу на здоров’я 3 90

2 Релігієзнавство 3 90

3 Правознавство 3 90

4 Логіка 3 90

5 Народна та нетрадиційні методи реабілітації 3 90

6 Сучасні фітнес-технології 3 90

7 Олімпійський та професійний спорт 3 90

8 Адаптивний спорт 3 90

9 Основи аеробіки та фітнесу 3 90

10 Сучасні рекреаційні технології 3 90

11 Онтокінезіологія 3 90

12 Гімнастика 3 90

13 Плавання 3 90

14 Легка атлетика 3 90

15 Біомеханіка 3 90

16 Прикладна кінезіологія 3 90

Всього 48 1440

2. Кількість часу, який приділяється практичному 
навчанню, в процентному співвідношенні до загальної 
кількості годин дорівнює 8% – це дуже мало у порівнянні 
з навчальними планами цієї ж спеціальності країн Євро-
союзу.

3. Навчальний план містить занадто багато дисциплін 
педагогічної спрямованості.

Отже, для перспективного розвитку спеціальності 
«Фізична реабілітація» потрібно чітко окреслити перелік 
дисциплін, необхідних для підготовки висококваліфікова-
них спеціалістів, та їх об’єм. Необхідне розроблення типо-
вого навчального плану, освітньо-професійної програми, 
освітньо-кваліфікаційної характеристики для цієї спеці-
альності на державному рівні. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Л. Ф. Каськова, О. Ю. Андріянова, О. О. Карпенко, І. Ю. Ващенко, Л. Ф. Чуприна

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

THE COMPUTER INFORMATIVE TECHNOLOGIES USED FOR QUALITY IMPROVEMENT OF 
DENTISTS TRAINING

L. F. Kaskova, O. Y. Andriyanova, O. O. Karpenko, I. Y. Vashchenko, L. F. Chupryna

Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava

Стаття присвячена ролі інформаційних комп’ютерних технологій, що застосовуються з метою удосконалення якості на-
вчання у сучасній медичній освіті. Саме впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні на-
вчальним процесом у вищих медичних закладах освіти забезпечить підготовку майбутнього фахівця до життєдіяльності у 
відкритому інформаційному суспільстві та поступовий перехід освіти на вищий якісний рівень.

The article was dedicated to the role of information computer technologies used to the quality improvement of studies in modern 
medical education.  Namely, the gradual transition of education to the higher quality level will be achieved by the means of modern 
information and communication technologies introduction in the educative process management for the higher medical schools and  
provide training medical specialists to the future professional life in the open information society.

Вступ. Сучасний світ характеризується стрімким зрос-
танням ролі освіти як одного з важливих факторів забез-
печення економічного зростання стабільності в державі. 
Концепція модернізації вищої освіти в Україні ставить за 
мету підвищення її якості, доступності й ефективності.  
Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним 
з головних завдань сучасної державної політики в галузі 
освіти, національним пріоритетом, умовою реалізації пра-
ва громадян на освіту. 

    Реформування вищої медичної школи передбачає 
підвищення якості і ефективності освіти. Це означає опти-
мізацію навчального процесу, виховання у студентів праг-
нення до більш глибокого засвоєння знань, навичок та ви-
користання їх у своїй практичній діяльності.

У високотехнологічному інформаційному суспільстві 
якість освіти є головним аргументом у забезпеченні висо-
кого рівня життєвої й професійної компетентності люди-

ни, розвитку людського потенціалу, який би задовольняв 
насамперед потреби особистості, суспільства і держави. 
Удосконалення   системи освіти у світі здійснюється на 
основі  широкого впровадження  в навчальний процес 
комп’ютерних технологій. Форми використання інфор-
маційних технологій  при цьому  в навчальному процесі  
можуть бути всілякими.

Основна частина. У сучасних умовах, коли різко і 
швидко зростає обсяг знань, необхідних для майбутнього 
лікаря, вже неможливо робити основну ставку на засво-
єння визначеної суми знань традиційними методами на-
вчання. Тому з метою покращення якості освітніх послуг 
виникає необхідність запроваджувати сучасні ефективні 
технології навчання.

Якість освіти — це комплекс характеристик освіт-
нього процесу, що визначають послідовне та практично 
ефективне формування компетентності та професійної 
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свідомості. Якість виражається в таких характеристи-
ках, як якість освітньої програми, матеріально-технічної 
бази освітнього процесу,  інформаційно-методичної бази, 
контролю освітнього процесу, мотивації викладацького 
складу на творчість та ефективність педагогічної роботи, 
усвідомлення професіоналізму, працевлаштування, кар'єра 
та зарплата, оволодіння методологією самоосвіти, знання, 
практичні навички.

Необхідність підвищення якості підготовки лікарів 
спонукає до пошуку нових ефективних технологій навчан-
ня, впровадження інноваційних технологій в навчально-
виховний процесс. Нові інформаційні, інноваційні, теле-
комунікаційні технології сприяють ефективності та опти-
мізації управління навчальним процесом. 

Одним із найбільш ефективних інструментів  для 
навчання на кафедрі є комп’ютерне  представлення ін-
формації. Електронна форма представлення навчальної 
інформації є зручною альтернативою традиційним  па-
перовим  навчальним матеріалам: підручникам, навчаль-
ним посібникам та ін. Основною перевагою електронної 
форми представлення навчальної інформації є великий 
обсяг інформації з проблеми на компактному носії, мож-
ливість подачі навчального матеріалу для сприйняття на 
різних рівнях (звук, статичне та динамічне зображення), 
зворотній зв'язок  і можливість інтерактивного контролю 
придбаних знань. Зручністю мультимедійних програм є 
можливість швидкого коректування  і внесення доповнень 
у навчальний матеріал, можливість відтворення інфор-
мації на електронних носіях, через Інтернет. Прикладом 
такої мультимедійної програми  може бути електронний 
підручник, що використовується  як навчальний посібник 
для самостійної підготовки до занять.

Інформаційна інтелектуальна система визначення 
якості освітніх послуг, які надає кафедра, є інструментом 
для оптимізації процесів навчання студентів зі спеціаль-
ності, що визначають послідовне та практично ефективне 
формування компетентності та професійної свідомості. 

 Використання новітніх інформаційних, комунікацій-
них технологій дасть змогу студентам вдосконалювати 
практичні навички та уміння, що є невід’ємним елементом 
покращення якості професійної освіти студентів медиків, 
особливо стоматологічного профілю.

Студенти виконують індивідуальні завдання з 
навчально-дослідницької роботи у вигляді написання ре-
фератів з використанням представлених в мережі Інтер-
нет джерел  навчальної мультимедійної інформації: елек-
тронна бібліотека підручників, навчальних посібників та 
монографій, навчальні таблиці, повнотекстові електронні 
версії журналів та ін. 

У процесі викладання предмета викладач спрямовує 
студента на широке застосування інформаційних техноло-
гій: програмоване навчання, експертні системи, мультиме-
дія, імітаційне моделювання, предметні комп’ютерні прак-
тичні заняття сприяє підвищенню пізнавального інтересу 
та творчої активності студентів, дозволяє здійснювати 
особистісний підхід до студентів та поетапне засвоєння 
знань, умінь і практичних навичок. Доступ до всесвітньої 
мережі Інтернету значно полегшує  можливість зацікавити 
студента та спонукати його до творчого процесу під  час 
пошуку, обробки інформації та обміну нею у результаті 
чого, кожен студент може відчути задоволення від здат-
ності самостійно вийти на клінічний симптом, синдром, а 
згодом і на діагноз.  

Текстова інформація в Інтернеті може бути представ-
лена у вигляді довідкових даних, наукових статей та вина-

ходів, клінічних лекцій, електронних версій підручників 
та посібників, журналів, рефератів. Важливою є графіч-
на інформація - ілюстрації, схеми, слайди, рентгенівські 
і ультразвукові знімки, каталоги обладнання та стома-
тологічних матеріалів, майстер-класи зі спеціальності. 
Мультимедійна інформація наочно представлена у вигляді 
звукових записів лекцій, інтерв’ю, відеороликів із відобра-
женням операцій, реставраційних робіт, роботи з коферда-
мом, ендодонтичних втручань.

Комплексне і систематичне використання сучасної 
комп’ютерної техніки і мультимедійних технологій на 
практичних заняттях сприяє підвищенню рівня знань 
студентів. Нові можливості, особливо для самонавчання, 
відкривають мультимедійні технології, які дозволяють ба-
чити текст, ілюстрації, переглядати відеосюжети, адекват-
но відображати процесуальні сторони в розвитку тих чи 
інших предметів і явищ. Це розширює світогляд, збагачує 
студентів і викладачів новими знаннями згідно опануван-
ня нових методів лікування та діагностики стоматологіч-
них захворювань (комп’ютерна томографія, рентгенодіаг-
ностика, комп’ютерна лазерна фізіографія).

Практичні навички з використання сучасних тех-
нологій можуть відпрацьовуватися на персональних 
комп’ютерах, в лабораторії, діагностичному та фізіотера-
певтичному кабінетах, на базі медичних закладів з функ-
ціонуючими сучасно обладнаними відділеннями, біля 
крісла хворого тощо. Контроль якості оволодіння прак-
тичними навичками має проводитись  під час лікування 
пацієнтів, а також за допомогою комп’ютерних віртуаль-
них технологій.

Удосконалення процесу викладання предмету дитячої 
стоматології є одним із перспективних напрямків підви-
щення якості навчального процесу в підготовці студентів 
медичних ВУЗів. Впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінні навчальним про-
цесом у вищих медичних закладах освіти зробили мож-
ливим доступ кожного фахівця до величезної кількості 
різних видів інформації.

Висновки. Сучасне суспільство має потребу у висо-
коосвічених і мотивованих фахівцях, здатних виконувати 
відповідні функції у державних і приватних організаціях, 
тому держава зацікавлена в забезпеченні високої якості 
підготовки майбутніх фахівців шляхом поліпшення якості 
освіти, оволодіння інформаційними технологіями, форму-
вання перспективного та системного мислення, виведення 
її на рівень кращих світових стандартів.

Перспективи модернізації процесу навчання поляга-
ють  в розробці і удосконаленні систем інформаційного 
забезпечення, розробці та впровадженні змін в навчальні 
програми з опорою на сучасні  комп’ютерні  технології. 
Підвищення ефективності медичної освіти забезпечить 
підготовку майбутнього фахівця до життєдіяльності у від-
критому інформаційному суспільстві та поступовий пере-
хід освіти на вищий якісний рівень.
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Вступ. Головним завданням вищої школи на сьогод-
нішньому етапі модернізації вищої освіти України є за-
безпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжна-
родних стандартів. У зв’язку з переходом, згідно закону 
України “Про вищу освіту”, до європейської кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу 
зростає важливість самостійної роботи у порівнянні з за-
гальним навчальним навантаженням студентів [1].

Тому, нашою метою є обґрунтування ролі самостійної ро-
боти при вивченні хімічних дисциплін студентами-медиками. 

Основна частина. Загальне навчальне навантаження 
студента включає час на проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, консультацій, прак-
тик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних 
заходів. Тижневе аудиторне навантаження для студентів 
становить 22,0 – 23,5 навчальних годин. Обсяг самостій-
ної роботи складає в середньому до 50,5 % від загального. 
Проте, не дивлячись на збільшення навчального часу, що 
припадає на самостійну роботу студентів, сьогодні прак-
тично відсутні відповідні науково-практичні розробки, які 
б ефективно організували цю працю.

Різні автори трактують визначення самостійної робо-
ти по різному. В основному, самостійна робота студен-
та (СРС) – це самостійна діяльність-учіння студента, яку 
викладач планує разом зі студентом, але виконує її сту-
дент під методичним керівництвом і контролем науково-
педагогічного працівника без його прямої участі [2].

Власне цей вид роботи у навчанні майбутніх меди-
ків містить цілу низку нерозв’язаних завдань. Студенти-
першокурсники, які щойно закінчили школу, не вміють 
правильно працювати з науковою літературою, аналізува-
ти та порівнювати інформацію, у них практично відсутні 
навички наукового мислення, недостатньо сформований 
рівень мотивації при вивченні хімічних дисциплін. У свою 
чергу, викладачі теж зіштовхнулися з труднощами, зумов-
леними неготовністю до організації самостійної роботи 
студентів, її керуванням, а особливо здійсненням контр-
олю за її виконанням та оцінюванням [3]. 

При вивченні хімії основними видами самостійної 
роботи є опрацювання теоретичного матеріалу, опану-
вання алгоритмів розв’язання типових задач і виконання 
завдань, підготовка до аудиторних занять – лекційних, 
практичних, лабораторних; підготовка до різних форм 
контролю – поточного, екзаменаційного; виконання інди-
відуальних завдань.

Для забезпечення успішного виконання самостійної ро-
боти потрібно розробляти ряд конкретних завдань, які б мо-
гли вирішити більшість студентів без допомоги викладача. 
Отже, самостійна робота студента повинна бути орієнтована, 
в першу чергу на прививання основ самостійно отримувати 
і застосовувати знання. Це можна забезпечити за допомогою 
поступового дозування обсягу самостійної роботи, пояснення 
при читанні лекцій та проведенні практичних занять, індиві-
дуальних консультацій, систематичного контролю.

Висновки. Самостійна робота – це індивідуальна 
(чи колективна) робота студентів, яку організовує викла-
дач, роль якого є переважаючою, особливо на молодших 
курсах при вивченні хімії. Самостійна робота є важливим 
фактором теоретичної, практичної і психологічної  підго-
товки студента до майбутньої професійної діяльності.
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Вступ. Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, 
швидка зміна техніки і технології в усьому світі, інтелек-
туалізація праці, гуманізація та демократизація суспіль-
ства зумовлюють зростання соціальної ролі творчої осо-
бистості з високим рівнем духовності й загальної культу-
ри, творця нових цінностей, нових моральних якостей в 
складному сучасному соціумі.

Основна частина. У сучасних концепціях осві-
ти підкреслюється роль і важливість підготовки ви-
кладачів завданням яких є підвищення творчості сту-
дентів. Серед важливих елементів в компетенції су час-
ного вчителя є творчі сили, які пов'язані з інновацій ною 
та творчою діяльністю, ефективністю орієнтованою 
на розвиток діяльності студента. Від викладача, який 
може ефективно стимулювати творче мислення і діяль-

ність студентів, очікується гнучкість, адаптивний стиль
роботи і організація навчального процесу з урахуванням 
специфіки, можливостей і розвитку його випускників, ін-
новації та навички, які він зможе використовувати в своїй 
роботі та нові методи навчання. Такі очікування є актуаль-
ними в сучасні медичній школі, адже традиційні зв’язки 
між студентом і викладачем часто є не надійними і мар-
ними, а сучасний викладач приречений на пошук нових 
рішень методів роботи. 

За рахунок творчого навчання можна досягти пози-
тивних результатів, пов’язаних з  розвитком творчих зді-
бностей та навичок, мотивувати студента й в подальшому 
застосовувати свої здібності в інших аспектах лікувальної 
діяльності. Зважаючи на ефективність творчості, резуль-
тат такої праці завжди принесе хороші результати. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (PBL) У ГРАНТОВОМУ 
ПРОЕКТІ ERASMUS+ «TAME»

О. К. Колоскова, Г. А. Білик, Т. М. Білоус 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Вступ. З появою та швидким розвитком комп’ютерної 
техніки, постійною необхідністю прийняття миттєвих рі-
шень в усіх сферах життя, безперервним впровадженням 
у науку взагалі та в медицину, зокрема, значної кількості 
нововведень, часта та швидка зміна підходів до виконан-
ня поставлених цілей вимагає від людини в умовах сьо-
годення значних фізичних та емоційних ресурсів. Все це 
призводить до швидкого «внутрішнього вигорання», де-
пресивних станів, утрати цікавості до роботи молодих фа-
хівців. Значну роль у становленні індивіда відіграє мережа 
освітніх закладів. Сучасна особистість має бути мотивова-
ною, володіти навичками логічного мислення та аналізу, 
вміти приймати самостійні рішення та злагоджено працю-
вати у команді. На жаль, сучасна система освіти України 
не має достатніх інструментів для досягнення поставле-
ної мети та потребує значного реформування. У рамках 
співпраці з Європейським Союзом, двом медичним вузам 
України було запропоновано прийняти участь у грантово-
му освітньому проекті „TAME“ (Training against medical 
errors), що базується на використанні нового для України 
методу проблемно-орієнтовного навчання (Problem Based 
Learning – PBL).

Основна частина. Метод проблемно-орієнтованого 
навчання (PBL) використовується як основний у бага-
тьох вузах різних країн світу. Він передбачає інтегроване 
навчання студентів шляхом постановки реального про-
блемного завдання та його вирішення групою студентів 
(командою) самостійно. Викладач лише опосередковано 
впливає на вивчення матеріалу, задаючи певні питання, 
та скеровує процес пошуку правильних рішень студента-
ми у необхідне русло. Перевагами PBL є те, що студент 
вчиться самостійно знаходити матеріал, необхідний йому 
для вирішення поставленої задачі, опановує навички 
роботи в команді, відстоює особисту думку, одночасно 
прислухаючись до думки інших, розвиває логічне мис-

лення, стимулюється до пошуку нестандартних та креа-
тивних рішень.

Освітній грантовий проект „TAME“ офіційно розпо-
чався у жовтні 2015 та охопив 9 медичних вузів 6 країн 
світу (Казахстан, Великобританія, Чехія, Україні, Греція, 
В’єтнам). Від України у ньому приймають участь Буко-
винський та Запорізький державні медичні університети. 
Метою даного проекту є дисемінація методу проблемно 
– орієнтованого навчання (PBL) у вищі навчальні заклади 
країн, що не мають досвіду викладання за даною мето-
дикою, визначення основних переваг та недоліків даного 
методу при навчанні саме студентів-медиків, співставлен-
ня рівня знань студентів, що будуть навчатися за даною 
методикою з групою порівняння. Особливістю цього про-
екту є те, що для студентів-медиків старших курсів роз-
роблена певна кількість практичних завдань (кейсів), які 
заздалегідь містять у собі медичні помилки при діагности-
ці та лікуванні певного віртуального пацієнта. Поступово 
обстежуючи та лікуючи його, команда студентів повинна 
зрозуміти основні помилки лікаря та командно знайти 
шляхи їх уникнення або виправлення. 

Висновки. Грантовий проект Erasmus+ „TAME“ дозво-
лить як викладачам, так і студентам-медикам з України опа-
нувати метод проблемно-орієнтованого навчання, визначи-
ти його переваги та недоліки на практиці. А тісне співробіт-
ництво з фахівцями інших країн спонукатиме до розвитку 
та осучаснення освітнього процесу в нашій державі.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА 
КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

В. Є. Кондратюк, С. Г. Шевчук, В. А. Хомазюк, О. А. Бичков, Т. Г. Осташевська, Р. В. Бишовець

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

IMPLEMENTATION OF STUDENTS’ WORK ON THEIR OWN AND INDIVIDUAL WORK AT THE 
DEPARTMENT OF PROPAEDEUTICS OF INTERNAL MEDICINE

V. Y. Kondratiuk, S. G. Shevchuk, V. A. Khomaziuk, O. A. Bychkov, T. G. Ostashevska, R. V. Byshovets

National Medical University by O. O. Bohomolets, Kyiv

В роботі показаний досвід проведення різних видів самостійної та індивідуальної роботи студентів, що виконується на 
кафедрі при вивченні дисциплін «Догляд за хворими», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Сестринська виробнича прак-
тика», оцінка їх переваг та недоліків.

This paper presents the experience of students’ work on their own and individual work which is performed at the Department in 
teaching disciplines "Practice in Patient Care", "Propaedeutics to Internal Medicine", "Nursing Practice". Advantages and disadvantages 
of different types of students’ activities were assessed.
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Вступ. Європеїзація України потребує нових шляхів 
інтеграції суспільства, в тому числі і реформ вищої освіти. 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 
в останні роки приєднався до Болонського процесу і надає 
освітні послуги за Європейською кредитно-трансферною 
системою (ЕСТS).  Нові програми навчання передбачають 
збільшення ролі самостійної діяльності студентів, інди-
відуалізації навчання. Поряд з аудиторною самостійна 
робота студентів в системі ЕСТS  є однією з основних в 
навчальному процесі.

Основна частина. На кафедрі пропедевтики вну-
трішньої медицини №2 студенти вивчають декілька дис-
циплін. На 2 курсі клінічні дисципліни  розпочинаються з 
виробничої практики в процесі навчання «Догляд за тера-
певтичними хворими». Суть виробничої практики полягає 
у вмінні самостійно виконувати певні навички, перелік 
яких надається студентам на першому занятті. Викладач 
на практичному занятті під час підготовчого етапу пере-
віряє рівень теоретичних знань, розподіляє студентів на 
сестринські пости, забезпечує необхідною роботою. Під 
час основного етапу – робота на постах та в палатах, а  на 
кінцевому етапі перевіряє щоденник та практичні вміння. 

На доаудиторному етапі кожен студент повинен вико-
нати домашнє завдання: заповнити робочий зошит з теми, 
передивитись відеоматеріали з технікою виконання прак-
тичної навички, схеми, таблиці. Для виконання деяких 
практичних навичок в оснащенні заняття використову-
ються технічні засоби, муляжі, медичний інструментарій, 
рольові ігри. Ведення щоденника практики навчає студен-
та стисло і чітко формулювати свою думку та підкріплює 
знання теоретичного матеріалу.

В регламент підсумкового модульного контролю з 
«Догляду за хворими» входить перевірка рівня теоретич-
них знань та вміння виконати практичні навички.

Самостійна робота з пацієнтами стимулює і сприяє 
розвитку деонтологічних правил, комунікативних нави-
чок в тому числі і спілкуванню з медичним персоналом 
та між собою, індивідуальну відповідальність за виконану 
роботу.

При вивченні пропедевтики внутрішньої медицини рі-
вень та обсяг самостійної роботи інший. Самостійна робо-
та полягає у вивченні та засвоєнні практичних навичок з фі-
зичного обстеження пацієнтів та деяких інструментально-
лабораторних методів. Регламент проведення практичних 
занять частіше традиційний: підготовчий, основний та 
заключний етапи. На кожному практичному занятті вивча-
ються окремі навички з основних методів обстеження. Під 
час самостійної роботи  слід подолати власну невпевне-
ність, сором’язливість, помилки при виконанні практич-
них навичок з обстеження пацієнтів. Тільки шляхом ба-
гаторазового повторення можна досягти необхідних вмінь 
з основних методів фізичного обстеження. При засвоєнні 
кожної навички викладач пропонує такий принцип «Роби 
як я, робимо разом, робимо та повторюємо усі». 

Після кожного розділу з обстеження пацієнтів з ура-
женнями різних систем підводиться підсумок – атестація 
практичних навичок.

Великий розділ самостійної роботи – детально об-
стежити пацієнта, написати «Історію хвороби» з обґрун-
туванням її окремих розділів та висновку, скласти план 
додаткового обстеження та первинної профілактики. Ми 
цю роботу вважаємо курсовою, заключною при вивчені 
пропедевтики внутрішньої медицини і тому оцінюємо її 
більш високими балами. Студенти і викладач визначають 

проблемні питання, які можуть виникнути і складають ін-
дивідуальний план для їх подолання.

Додаткові матеріали, які використовуються виклада-
чем – це клінічні практикуми, в тому числі створені на 
кафедрі, відео- та аудіоматеріали, муляжі, імітатори, елек-
тронні методичні матеріали з плану та правил проведення 
обстеження хворих. Самі студенти теж залучаються до 
пошуку матеріалів в інтернеті, підготовки презентацій, 
створення таблиць та схем. Кращі студенти та гуртків-
ці приймають участь в створенні доповідей на науково-
практичних конференціях та лекціях, присвячених Дню 
здоров’я, під час окремих планових лекцій.

На 3 курсі у весняному семестрі проводиться також 
і сестринська виробнича практика у відділеннях терапев-
тичного профілю. Регламент цієї практики має основні 
етапи: доаудиторна підготовка, аудиторна та самостійна 
і індивідуальна  робота. Студенти з самого початку озна-
йомлені з програмою практики, переліком практичних 
навичок, щоб впродовж всього часу мати змогу засвоїти 
її програму повністю. Задача викладачів та лікарняних 
працівників забезпечити виконання програми практики. 
Кафедра надає методичні матеріали на паперових та елек-
тронних носіях, посібники, відеоматеріали з технікою та 
правилами виконання усіх навичок, муляжі, технічні засо-
би, медичне обладнання. 

Студенти повинні на доаудиторному етапі вести що-
денники практики за встановленою формою. Окрім змісту 
виконаної роботи вони описують алгоритм виконання 1-2 
практичних навичок. Цей вид самостійної роботи залучає 
студентів до творчої роботи, вміння працювати з допо-
міжними матеріалами, виділяти основні моменти, скласти 
алгоритм, що дозволяє і краще засвоїти матеріал і навчає 
вести документацію.

Зазвичай, високо мотивовані студенти широко ви-
користовують можливість самостійної роботи у вечірній 
час, у вихідні дні. Намагання як найкраще засвоїти профе-
сійні знання та вміння стимулює їх до самостійної роботи. 
Дуже позитивно впливає і підбадьорювання та  допомога 
з боку пацієнтів. В клінічній лікарні хворі знають, що в 
відділеннях навчаються студенти, деякі пацієнти свідомо 
допомагають у виконанні лікарсько-діагностичних мані-
пуляцій, що спонукає студентів до кращого спілкування 
з пацієнтами та виконання вмінь на більш високому рів-
ні. Щоб досягти мети засвоєння та виконання професійно 
орієнтованих навичок в повній мірі, необхідно покращува-
ти матеріально-технічне забезпечення кафедри пропедев-
тики внутрішньої медицини аби ліквідувати методичний 
парадокс – студентів одночасно на практичні заняття при-
ходить багато, а муляжів мало, робочих місць у відділен-
нях теж бракує. Сприяє покращенню самостійної роботи 
напрацювання навчального відділу та деканатів впродовж 
останніх 3 років – перезарахування виробничих практик 
студентам з базовою середньою медичною освітою, які 
мають високий рівень знань з цих дисциплін. Можливо 
слід розглянути пропозицію про переніс виробничої прак-
тики на літній період або у вигляді циклу, з можливістю 
повного робочого дня в стаціонарі.

В робочих програмах також окремо передбачена ін-
дивідуальна наукова робота до якої частіше залучаються 
більш успішні студенти. Разом з викладачем розробляєть-
ся вид та план такої роботи з урахуванням побажань сту-
дента та його можливостей. Це може бути спостереження 
за хворим в динаміці, анкетування пацієнтів, аналіз істо-
рій хвороби, участь в додаткових обстеженнях хворих з 
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подальшим оформленням роботи у вигляді реферата, пре-
зентації, доповіді, тез і статей на молодіжну конференцію, 
створенням таблиць та схем.

Висновки. Поряд з сучасними інноваціями в реформу-
ванні освіти продовжується і застосовування кращих над-
бань національної медичної освіти. Традиційно Київська  
терапевтична школа приділяє велику увагу самостійній 
та індивідуальні роботі студентів, особливо для здобуття 
практично орієнтованих знань і вмінь. Ці традиції впро-
ваджені в роботу кафедри пропедевтики внутрішньої ме-
дицини №2 Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця, підтримуються, а також постійно удоско-
налюються самостійна та індивідуальна робота студентів.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КАФЕДРАХ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ

А. Ю. Кордіяк, В. С. Кухта

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Постійне підвищення якості освіти, впрова-
дження освітніх інновацій та інформаційних технологій 
визначено серед пріоритетних напрямків державної політи-
ки у контексті євроінтеграції України [1,2]. Вивчення, уза-
гальнення і поширення передового педагогічного досвіду 
, а також  впровадження досягнень психолого-педагогічної 
науки у практику складають сутність інноваційних проце-
сів у освіті  і мають вирішуватись інтегровано[3]. Отож, 
мета даної роботи — узагальнити досвід застосування 
нових навчальних технологій при підготовці фахівців за 
спеціальністю "Стоматологія".

Основна частина. На кафедрах стоматологічного фа-
культету нашого університету практичні заняття та лекції 
з усіх дисциплін забезпечені  сучасними мультимедійними 
презентаціями. Створено відеотеку навчальниних фільмів, 
налагоджена локальна комп′ютерна мережа  для онлайн- 
демонстрації окремих оперативних втручань в учбо-
вих кімнатах. На практичних заняттях використовуємо 
електронні видання про найновіші  наукові досягнення 
в різних галузях медицини. У міжкафедральному класі 
імітаційного навчання створено відповідні умови для 
практичних занять та самостійної підготовки студентів. 
На засіданнях студентських науково-практичних  гуртків 
застосовуємо засоби дослідницького (творчо-пошукового, 
евристичного) навчання. Здійснення проекту «Уроків 
здоров'я» в школах та дошкільних закладах, де відбувається 
тренінг-спілкування студентів та лікарів з пацієнтами, а 
також проведення практичних занять у формі “ділових 
ігор” з розглядом клінічних випадків, є прикладами засто-
сування інтерактивних методик – ситуаційного навчання, 
методу проектів, тренінг-спілкування тощо. У перспективі 
дистанційного навчання – проведення відеоконференцій  з 

детальним обговоренням усіх етапів лікування. Для роз-
витку особистості студента через освітнє середовище, 
профільними кафедрами  та студентським науковим гурт-
ком  факультету у 2015-2016 н.р. було проведено 5 “круглих 
столів”, де слухачі  ознайомились зі новітніми досягнен-
нями та науково-практичним досвідом кафедр. Щорічно 
проводимо конкурс на кращу бесіду з профілактики 
стоматологічних захворювань, міжнародний конкурс на 
кращу практичну роботу серед студентів  «Фахівець» за 
участі  конкурсантів з різних університетів України, а та-
кож.  курсові та Всеукраїнські студентські олімпіади.

Висновок. Соціально-економічні перетворення в 
Україні вимагають відповідного оновлення освітніх про-
грам та зумовлюють інноваційну спрямованість педаго-
гічної діяльності. Модернізація систем вищої медичної 
освіти завдяки впровадженню новітних освітніх систем і 
технологій дає змогу покращити  ефективність і підвищи-
ти якість навчання у вищій медичній школі.
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РОЛЬ ФАХОВО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ 
ЛІКАРЯМИ

Т. В. Корольова, К. Б. Олексій

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ.Формуванню фахової культури майбутніх ме-
диків суттєво сприяє вивчення та подальше використання 
у навчально-професійній діяльності професійно орієнто-
ваної лексики ІМ (анатомічної, клінічної та фармацевтич-
ної) і опрацювання іншомовної фахової літератури  (автен-
тичної науково-медичної літератури ІМ, яка є професійно 
спрямованою та сприяє оволодінню знаннями з теоретич-
ного і практичного курсів зі спеціальності, якнайточніше 
описує та пояснює певні факти) [99, с. 37-38].

Основна частина.Дослідженням питання викорис-
тання фахово-орієнтованих текстів як основи навчання 
іншомовної спеціалізованої лексики займалися такі вчені, 
як І. Берман, В. Борщовецька, В. Бухбіндер, Ю. Гнатке-
вич, В. Кондратьєва, Р. Мін’яр-Бєлоручев, Ю. Семенчук, 
О. Соловова, В. Цетлін, О. Шамов, С. Шатілов, В. Шмідт, 
V. Allen, B. Mascull, M. McCarthy, M. Senechal, L. White та 
ін. У їх працях запропоновано критерії відбору лексич-
ного матеріалу, здійснено відбір активного та пасивного 
лексичного мінімуму професійно орієнтованої лексики, 
висвітлено питання семантизації лексики та її засвоєн-
ня на різних етапах вивчення ІМ, розроблено відповідні 
комплекси вправ. 

Відповідно до опрацьованих науково-педагогічних 
джерел, робота над фаховими текстами з метою оволодін-
ня професійно-орієнтованою лексикою проводиться про-
тягом усього курсу вивчення ІМ у медичному ВНЗ з вико-
ристанням різних форм роботи залежно від етапу вивчен-
ня мови. Так, М. Ляховицький відзначає шість основних 
форм роботи над фаховими текстами у процесі викладан-
ня ІМ у ВНЗ: читання текстів з безпосереднім розумінням 
(інформативне читання), яке є основою для всіх наступних 
видів роботи і реалізується на всіх етапах навчання; ано-
тування текстів (має місце під час переходу до спеціальної 
літератури); тезування текстів; реферування текстів зі спе-
ціальності; навчальне рецензування текстів, яке застосо-
вується на завершальній стадії навчання; переклад текстів 
(переважно в письмовій формі) [147, с. 22-26].  

Встановлено, що вивчення спеціальної медичної 
лексики (термінології) та опрацювання фахових текстів 
майбутніми лікарями на початкових етапах навчання є 

основою формування пізнавального компоненту їх про-
фесійної культури. На подальших етапах, коли знання тер-
мінологічної лексики професійного спрямування та здат-
ність коректного її розуміння в процесі роботи з автентич-
ним друкованим текстом за спеціальністю стає частиною 
навчально-професійної діяльності майбутніх медиків, 
формується операційно-діяльнісний компонент їх фахової 
культури. Часто недооцінка операційно-діяльнісного ком-
поненту призводить до того, що більшість  випускників 
після закінчення ВНЗ рідко займаються подальшою само-
освітою, професійним самовдосконаленням засобами ін-
шомовної фахової літератури як через недостатній обсяг 
знань з іноземної медичної мови, так і через відсутність 
умінь пошуку, аналізу та інтерпретації іншомовної науко-
вої інформації [252; 254].  

Про важливість фаховоорієнтованих текстів у процесі 
формування професійної культури майбутніх лікарів при 
вивченні ними ІМ свідчить і той факт, що саме читанню 
об’єктивно належить пріоритет перед навичками усного 
мовлення ІМ, оскільки для реалізації останніх необхідна 
наявність ситуації безпосереднього спілкування з пред-
ставниками іншомовного колективу (що має місце до-
сить рідко в медичній галузі), тоді як читання текстів ІМ 
є невід’ємним елементом повсякденної діяльності фахів-
ця медичного профілю – активного пошуку та засвоєння 
спеціальної інформації з широкого та постійно зроста-
ючого кола професійних публікацій у різних джерелах. 
Окрім того, навички роботи з текстом відкривають великі 
можливості для подальшого самостійного вивчення мови 
студентами-медиками. Здатність студентів підбирати не-
обхідний друкований матеріал, складати на його основі 
вторинні тексти іноземною або рідною мовою є надійною 
основою для подальшого оволодіння ІМ, в тому числі й 
усним мовленням [228].  

Висновки.Усі ці факти дають підстави стверджувати, 
що вміння працювати з іншомовною фаховою літературою 
має велику практичну цінність для формування професій-
ної культури майбутніх лікарів, розширення їх світогляду 
та ерудиції, розвитку інтересу до професії, підвищення 
культурного рівня. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

С. Г. Котюжинська, Д. О. Уманський, О. М. Комлевой

Одеський національний медичний університет

Сучасний стан соціально-економічного розвитку сус-
пільства характеризується зміною ролі знань та перетво-
рення їх в основний капітал. В цих умовах відмічається 
формування ринку освітніх послуг, які являють собою 
ринковий товар. Слід зазначити, що поряд з різким ско-
роченням чисельності абітурієнтів, спостерігається збіль-
шення кількості вищих учбових закладів. Внаслідок цього 
вищі навчальні заклади функціонують на ринку освітніх 
послуг в умовах зростаючої конкуренції, що обумовлює 

додаткові ризики. Все це підвищує відповідальність ВУЗів 
за прийняття невірних рішень в процесі управління фор-
муванням контингенту студентів, оскільки збереження 
контингенту – це проблема не тільки забезпечення конку-
рентоспроможності навчального закладу, але і його вижи-
вання. Вищезазначене дозволяє з впевненістю стверджу-
вати, що дострокове відрахування студента за будь-яких 
причин в сучасних умовах становиться критично важли-
вим явищем, яке потребує уважного вивчення. 
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Проведений нами аналіз відсіву студентів в процесі 
навчання з медичного факультету виявив, що незалежно 
від форми навчання (бюджетна або контрактна), найбіль-
ша частота їх припадає на перші три курси (70,5 %), що 
може бути одним з непрямих критеріїв порушення адап-
тації студентів. Слід зазначити, що максимальний рівень 
відсіву відмічали серед студентів третього курсу – 19,6 %, 
в той час як динаміка відрахування на 1 курсі в середньо-
му становила 9,2 %, а на 2 курсі – 3,1 %.

Ріст «відрахувань» на старших курсах (4 курс – 12,3 
на 100 студентів, 5 курс – 3,5) на факультеті пов'язаний зі 
збільшенням кількості академічних відпусток у зв’язку з 
вагітністю, пологами та догляду за дитиною, а також пере-
водом студентів в інші медичні вищі.

В загальній структурі руху контингенту студентів 
переважають причини, пов’язані з академічною неуспіш-
ністю (45,1 %), на другому місці – вихід в академічну 
відпустку (25,5 %), на третьому – переведення до інших 
навчальних закладів (14,2 %), на четвертому – відрахуван-
ня студента за власним бажанням (9,1 %). Інші причини 
складають в середньому 6,1 %. 

Як показав наш аналіз, за останні 5 років процент 
відрахування студентів за неуспішність збільшився в 4,5 
рази у порівнянні з 2010/2011 рр., причому, серед усіх ви-
падків припинення навчання питома вага показника ко-

ливалася від 12,7 % (2011/2012 навч. р.) до 56,5 % (2014/
2015 навч. р.).

Доля студентів, які залишили ВУЗ за власним бажан-
ням, характеризувалася значними коливаннями від 0,6 % 
(2010/2011 навч. р.) до 5,0 % (2014/2015 навч. р.). Серед 
причин припинення навчання цією категорією осіб виді-
ляли: родинні обставини, неможливість сплачувати контр-
акт, розчарування в спеціальності та ін.

Таким чином, позитивна динаміка відсіву студентів, 
на наш погляд, пояснюється, з одного боку, недостатньою 
роботою з питань професійної орієнтації молоді щодо 
особливостей медичної освіти та різким зростанням долі 
можливості отримання освіти на платній основі. З іншого 
боку, наявність більш ліберальних правил отримання ака-
демічної відпустки та поновлення на навчання.  

Вважаємо, що одним з важелів зниження відсіву сту-
дентів може стати розширення можливостей міжвузівської 
міграції студентів та їх академічної мобільності, як в меж-
ах України, так і закордоном. 

Отже, до вирішення проблеми збереження контин-
генту студентів слід підходити комплексно з залученням 
усіх учасників навчального процесу. Однак заходи, які 
слід застосовувати в цьому напрямку, повинні гарантувати 
якісну підготовку випускників як запоруку їх конкуренто-
спроможності та  попиту на ринку праці.  

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

С. Б. Крамарь, Д. И. Назарова, В. М. Байбаков, С. В. Абрамов 

Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины

Вступление. Формирование высокопрофессиональ-
ного специалиста в высшей школе Украины, человека 
с активной жизненной позицией, развитие личностных 
качеств каждого обучающегося – основная цель 
профессорско-преподавательского коллектива вуза, его 
общественных организаций и администрации учебного 
учреждения. Но не маловажную роль в решении этих за-
дач играет студенческое самоуправление в высшей шко-
ле. В настоящее время совет студентов имеет много прав 
и выполняет множество обязанностей по организации и 
качественному обеспечению учебного процесса, благо-
устройству быта и отдыха студентов вуза. Совет студентов 
полноценно участвует во всех видах работы и жизни вуза: 
студенческий актив делегирует своих представителей на 
выборные собрания, на ученый совет вуза и факультета, 
активно работает студенческий профком и всевозможные 
творческие и спортивные студенческие коллективы. Со-
циально значимые черты студента формируются в процес-
се общения, учебной, научной, общественно-творческой 
деятельности. Поэтому огромную роль в формирова-
нии этих качеств играют активные, целеустремленные, 
инициативные, увлеченные, не равнодушные молодые 
люди,  то есть студенческий актив.

Основная часть. Самым первым звеном студенчес-
кого самоуправления выступает актив группы – староста, 
академический сектор и профорг. Они полномочные пред-
ставители группы во всех ситуациях внутривузовской жиз-
ни, они лидеры, которые призваны сплотить студенческую 
группу в коллектив единомышленников, объединенных 
одними задачами и целями.

В каждой группе есть активные студенты, которые 
могут стать лидерами и сплотить группу вокруг себя. 
Очень важно, чтобы лидеры группы, которые выбираются 
самими студентами, был мотивирован на успешное овла-
дение специальными знаниями, увлечен учебной деятель-
ностью, был  нацелен на построение доброжелательных 
отношений среди учащихся группы. Тогда такой актив 
группы станет центром, вокруг которого сформируется 
группа-коллектив. 

Староста группы в начале обучения назначает-
ся деканатом, но в дальнейшем, по мере выявления 
личностных, организационных, социальных качеств 
старосты, группа на своем собрании может переизбрать 
лидера путем голосования. Староста имеет право при-
сутствовать на всех заседаниях, которые касаются во-
просов группы или ее отдельных студентов. Староста 
поддерживает связь с деканатом, подает данные о по-
сещаемости и успеваемости группы, извещает об изме-
нениях в расписании, о проведении разнообразных ме-
роприятий в вузе. Старосте необходимо поддерживать 
контакт с преподавателями, которые работают с группой 
для организации и оснащения занятий, с заведующими 
учебной частью кафедр.

Академический сектор группы – правая рука старосты. 
Анализ успеваемости в группе по всем дисциплинам, об-
суждение и проведение мероприятий направленных на 
повышение успеваемости всей группы и отдельных сту-
дентов, поддержание дисциплины в группе, составление 
рейтинга учащихся группы с учетом учебной и обще-
ственной деятельности – это тот не полный перечень об-
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язанностей, который входит в работа академического сек-
тора группы.

Важная часть работы ложится и на плечи профорга 
группы: условия учебы, социальная защита студентов, 
льготное оздоровление и питание учащихся, которые нуж-
даются в таких мерах, организация помощи и посещение 
больных студентов.

Выводы. Как показали психологические исследова-
ния, участие студентов в общественной работе помогает 
им лучше учиться, успешно овладевать своей будущей 
профессией, становиться успешными в своей професси-
ональной деятельности и жизни. Актив группы – важная 
составляющая учебного процесса, которая формирует 
специалиста.

УДК 159.9:61

ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ УСПІХУ СУЧАСНОГО НАУКОВЦЯ-МЕДИКА

 Н. В. Кривцова

Одеський національний медичний університет

PSYCHOLOGICAL COMPONENTS OF SUCCESS OF THE MODERN SCIENTIST-PHYSICIAN

N. V. Krivtsova

Odessa National Medical University

В статті представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження самореалізації дослідника. Була зроблена 
спроба типізувати науковців – медиків з урахуванням професійної спрямованості особистості дослідника. Отримані результа-
ти дозволили стверджувати про необхідність переосмислення ролі науки і дослідницької діяльності в житті сучасної людини 
взагалі, зокрема цілей ї задач аспірантурі і докторантури, поставити питання про спеціалізацію підготовки сучасних наукових 
кадрів з урахуванням професійних пріоритетів суб’єктів науково – дослідницької діяльності та психологічних резервів само-
реалізації особистості дослідника(наприклад, дослідник – практик, дослідник – викладач, науковий керівник, адміністратор 
освітнього (лікувального) закладу тощо), а також про необхідність психологічного супроводу саморозвитку спеціалістів і на-
уковців – медиків та створення умов щодо самореалізації особистості дослідника в умовах вищої освіти.

In the article the results of theoretical and empirical investigation of a researcher’s self-realization are represented. It was made an 
attempt of classi cation of scientist-physicians considering the professional orientation of personality of a researcher. The obtained re-
sults allow to state the necessity of rethinking the role of science and research activities in the life of a modern man in general and in par-
ticular, the aims and objectives of PhD and Doctorate, to raise the question of specialization of training of modern scienti c staff taking 
into consideration professional priorities of subjects of the research activity and psychological reserve of self-realization of researcher’s 
personality (eg, practitioner, teacher, scienti c director, administrator of educational (medical) institutions, and so on, and the need for 
psychological support of specialists’ and scientist-physician’s self-development and the creation of conditions for self-realization of the 
researcher’s personality in conditions of higher education

Вступ. Загальні інноваційні тенденції в контексті єв-
роінтеграції і світових глобалізаційних процесів у сфері 
вищої освіти потребують створення на базі новітніх мето-
дологій та впровадження в навчально-виховний процес су-
часних психолого-педагогічних технологій, спрямованих 
на розвиток конкурентоспроможних фахівців. В умовах 
демократизації та здійснення реформ набуває важливого 
значення проблема розвитку людини протягом життя шля-
хом залучення власного потенціалу. Але комерціалізація і 
тотальна корупція, політична та соціально-економічна не-
стабільність в цілому сприяють формуванню маргіналь-
ного суб'єкта, спрямованого на отримання посади, а не 
професії, що дозволяє розкрити і реалізувати унікальність 
людини, її можливості та мрії [10]. 

Основна частина. Відродження країни та розвиток 
системи освіти інноваційного типу ускладнюється кри-
зовим станом суспільства, інформаційним хаосом, зни-
женням адаптаційних можливостей сучасної людини та 
зростанням вимог до фахівців. Сучасний техногнозіс, по-
роджуючи всеохоплюючу середу людської життєдіяльнос-
ті, перетворився на потужний фактор глобальної еволюції, 
у певному сенсі ми всі стаємо учасниками глобального 
експерименту[1,13]. Дослідницька спрямованість інтер-
есів і здатність до цього типу діяльності припиняє бути 
здобутком науковців [9]. Нанотехнологічна коеволюція 
людини і створюваної нею природи трансформує ідеал 

ціннісно-нейтрального дослідження, експлікується зв'язок 
фундаментальних суттєво наукових цінностей (пошук іс-
тини, створення нового знання тощо) з позанауковими 
цінностями загальнолюдського соціального характеру, пе-
реосмислюється роль вченого в цьому процесі [2,10].

На сучасному етапі розвитку суспільства затребуваний 
інший тип особистості – яка здатна відповідально прийма-
ти рішення і ефективно діяти в умовах крайньої невизначе-
ності та інформаційного хаосу[4,5,10]. В умовах зростаю-
чого розриву між зростаючою складністю сучасного світу 
і здатністю людини її усвідомлювати і діяти адекватно но-
вих обставин, на наш погляд, потрібно усвідомлення необ-
хідності активізації потенційних можливостей людини до 
творчості і навичок дослідницької діяльності[10,15]. Акту-
альною стає проблема не тільки професійної компетентнос-
ті фахівців науковців, але й індивідуально-психологічних 
особливостей особистості дослідника, інформаційних ре-
сурсів і психологічного резерву його самореалізації, тобто 
проблема збереження психологічного здоров'я і цілісності 
сучасної людини взагалі.

Основними ресурсами життєдіяльності сучасної лю-
дини стає інформація та технологія, а не капітал, як раніше, 
а характерною ознакою стає «софтизація» усіх підрозділів 
суспільства, а це означає: а) переваження у професійній 
діяльності інформаційних потоків у вигляді живого зна-
ння над безпосереднім впливом на предмет діяльності; б) 
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активний обмін інформацією стає обов’язковою навичкою 
сьогоденного професіоналу; в) висока  швидкість старіння 
інформації потребує від професіоналу сформованого ін-
новаційного потенціалу та навичок самоосвіти [15, с. 107]. 
Ці трансформаційні зміни висувають принципово нові ви-
моги до системи освіти та зміщення основного акценту 
із засвоєння  великої кількості різнорідної інформації на 
розвиток навичок формування цілісних моделей  інфор-
маційних пластів, опанування як засобами безперервного 
набуття нових знань, так й їх створення, вміння вчитися 
самостійно та спрямованість людини на саморозвиток 
протягом життя тощо [4,6,15]. Як зазначено в Законі Укра-
їни «Про вищу освіту», освіченої людині потрібна вже 
«динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громад-
ських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та по-
дальшу навчальну діяльність» [6., Ст.1. п.13].

При цьому, потрібно враховувати, що незалежно від 
того, наскільки велика потенційна творча енергія розуму, 
формуванню інтуїтивного «стрибка», необхідного для ви-
явлення нового явища та значущого взаємозв'язку, можуть 
заважати видимі межі дослідження (книги, документи 
тощо), підтримуючи односторонню фіксацію уваги дослід-
ника на деталях [16]. Як вважав Г.Сельє, для зародження 
воістину оригінальної ідеї повинна бути «домішка безум-
ства» [там же, с. 89]. Однак, як показали його досліджен-
ня, важливим   для оригінальності і незалежності творчого 
мислення стає збереження контакту найфантастичнішого 
польоту думки з навколишнім світом і здатності розрізня-
ти значимі для людства цінності. А.Маслоу також вважав, 
що процес творіння нового вимагає від людини інтегрова-
ності, зібраності і цілісності [14]. 

І.В. Єршова-Бабенко і І.А. Доннікова, досліджуючи 
проблему соціальної самоорганізації як триєдиного про-
цесу становлення людини в аксіологічному аспекті, зро-
били висновки про те, що в людині слід шукати витоки 
не тільки соціального порядку, але й соціального хаосу, 
джерела і творчих, і деструктивних потенцій, які одно-
часно реалізуються в соціальній реальності. В їх роботі 
було показано, що нелінійність і нестійкість людини ста-
ють джерелами творчості – процесу виникнення соціаль-
но нового в результаті трансформації соціального хаосу 
[3]. У такому ракурсі трансформації, пов'язані зі зміною 
типу системної організації в процесі становлення суб’єкта 
науково-дослідницької діяльності й саморозвитку особис-
тості дослідника, припускають фазові переходи (криза), а 
самореалізація, на наш погляд, постає як процес встанов-
лення меж актуалізації потенціалу та їх змін, як проблема 
узгодження фаз впорядковування і хаотизації [12].

Таким чином, узагальнення аналізованих досліджень 
дає підставу підійти до вивчення особистості дослідника 
з позиції психосинергетики, зокрема, моделі "ціле в ціло-
му", у тому числі "нелінійне ціле в нелінійному цілому", 
та вивчати самореалізацію особистості дослідника в кон-
тексті трансформацій відкритої нелінійної системи/ се-
редовища (систему, що стала і стає), приділяючи увагу її 
самоорганізації на різних стадіях професійного розвитку і 
в різних станах (рівноважний, не рівноважний і вкрай не 
рівноважний). 

В межах загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: 
Український вимір», за напрямом «Психічне здоров’я» та 
НДР кафедри було проведено дослідження особливостей 

проявів психологічного резерву самореалізації особистості 
дослідника інформаційних ресурсів в умовах сьогодення, 
проаналізовано співвідношення показників самореалізації 
з індивідуально-типологічними особливостями особис-
тості дослідника, зокрема, зв’язків ії адаптаційного й 
інноваційного потенціалів тощо [5,8,10,12,15]. Крім цього, 
в даній роботі було зроблено спробу типізувати науковців-
медиків в залежності від типу професійних пріоритетів 
суб’єктів науково-дослідницької діяльності (студенти і 
науковці-медики) і спрямованості особистості дослідника. 
Вибірку склали студенті ОНМедУ (154 особи 1-го курсу 
і 37 осіб 3-го курсу) та аспіранти (32 респондента), 
наявність інноваційних і адаптаційних ресурсів, переважна 
дослідницька спрямованість особистості для яких є 
професійно значущими. Для дослідження індивідуально-
типологічних особливостей особистості було використано 
наступні методи: бесіда, спостереження та стандартизовані 
методики: ОПП Дж.Холланда [7],  ІТО Л.Н.Собчик [17]. 

Отримані результати дозволили виділити наступ-
ні типи науковців (на прикладі аспірантів ОНМедУ): 1) 
дослідник-практик (3%), 2) викладач – дослідник  інфор-
маційних ресурсів (17%), 3) науковий керівник (12%), 4) 
адміністратор с дослідницьким типом особистості (12%) й 
адміністратор, в структурі особистості професіонала якого 
дослідницький компонент не домінує (12%). Також було 
виділено чисельну групу з ознаками дезадаптації і кризи з 
невизначеним типом особистості професіоналу(44%).  

Аналіз специфіки мотивації навчання в аспірантурі 
дозволів стверджувати, що для одних аспірантів наука і 
дослідницька діяльність – це форма соціальної адаптації: 
реалізація можливості підтвердження рівня кваліфікації 
(наприклад, викладач університету, керівник аспірантури, 
наукового проекту й/але наукового колективу), кар’єрного 
зростання медика як суб’єкта науково-дослідницької ді-
яльності тощо. Науково-дослідницька діяльність у цьому 
випадку є умовою професійної компетентності сучасного 
фахівця. Для інших  навчання в аспірантурі  –  початок 
нового етапу в житті – саморозвиток і самореалізація осо-
бистості дослідника має власний сенс. Знання, вміння 
та навички, зокрема професійна компетентність медика, 
стають джерелом  професійно-особистісного зростання 
науковця, а науково-дослідницька діяльність сприяє само-
реалізації сучасної людини взагалі – інноваційної і понад-
нормативної.  Для багатьох цей процес супроводжується 
трансформацією інтегральної ідентичності, дезадаптаці-
єю особистості і кризовим станом. 

Висновки. Отримані результати не тільки підтвер-
джують необхідність психологічного супроводу навчання 
сучасних фахівців і науковців-медиків, актуальним стає 
переосмислення ролі науки і дослідницької діяльності в 
житті сучасної людини взагалі, зокрема цілей ї задач ас-
пірантури і докторантури, необхідності їх реформування, 
питання спеціалізації підготовки сучасних наукових кадрів 
з урахуванням професійних пріоритетів суб’єктів науково-
дослідницької діяльності (наприклад, дослідник-практик, 
дослідник-викладач, науковий керівник чи адміністратор 
освітнього (лікувального) закладу тощо), створення умов 
щодо саморозвитку та самореалізації особистості до-
слідника. Саме тому, в напрямку актуальних пріоритетів 
сьогоденної освіті волонтерами – психологами кафедри 
філософії та біоетики в межах діяльності психологічної 
служби ОНМедУ і школи – лабораторії «Дослідник» здій-
снюється психологічний супровід саморозвитку і само-
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реалізації особистості дослідника майбутніх спеціалістів 
і науковців-медиків.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ВИКОРИСТАННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 

І. Г. Купновицька, Н. В. Губіна, Р. І. Белегай, І. П. Фітковська, В. І. Клименко, М. П. Вівчаренко 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Метою навчальної практики  є поглиблення теоретич-
них знань і вдосконалення практичних умінь та навичок із 
клініко-фармацевтичних підходів до раціонального вибору 
й оптимально го використання ліків для забезпечення раціо-
нальної фармакотерапії, попере дження та, у випадку виник-
нення, усунення небажаної побічної дії лікарських засобів і 
лікопов'язаних проблем, а також для надання фармацевтичної 
опіки хворим різного профілю.

Навчальна практика відбувається в клініці впро-
довж п’яти днів, де зі студентами V курсу підбиваються 
підсумки кожного робочого дня і розглядаються етико-
деонтологічні та біоетичні проблеми використання 
лікарських засобів; особливості взаємодії відпущених 
протягом дня  препаратів. Характер роботи змінюється 
щоденно – проводиться ознайомлення зі структурою 
та принципами роботи аптеки у лікувальних закладах 
різного спрямування, організація роботи провізора у 
конкретній  установі і шляхи впровадження на практиці 
основних принципів медичної деонтології в окремих 
випадках, що зустрічаються кожного дня, етичних норм 
поведінки провізора, взаємини провізора та пацієнта, 
медичного персоналу аптеки тощо. Студенти знайомляться 
з організацією консультативно-інформаційної роботи 
в аптеці, складають інформаційні листи для лікарів 
і пацієнтів про новий лікарський препарат. На базі 
навчально-тренувального центру "Медицина" проводиться 
вивчення та опрацювання алгоритмів виконання 
маніпуляцій (вимірювання артеріального тиску, частоти 
дихальних рухів, пульсу, температури, оцінка вираженості 
набряків,  використання трансдермальних форм ліків, 

заказакапування крапель у вухо, ніс, закладання очних 
мазей, правила користування кишеньковим інгалятором,  
набирання ліків з ампул, проведення внутрішньошкірних 
та внутрішньом’язових ін’єкцій).  У відділеннях стаціонару 
разом із викладачем проводиться курація хворих та 
аналіз лікарських листків  призначень. Актуальним для 
провізорів також є інформування пацієнтів про умови 
раціонального використання ліків, їх поєднання з їжею, 
правила зберігання, визначення переваг та недоліків тієї чи 
іншої лікарської форми або конкре тних препаратів різних 
фармакологічних груп з урахуванням їх біофармацевтичних, 
фармакокінетичних та фармакологічних особливостей, 
а також анатомо фізіологічних особливостей хворого 
(вік, стать, фізичний стан та ін.). Щоденно студенти 
готують реферативні доповіді на задану тему, після чого 
проводиться  їх обговорення та клінічні дискусії. 

Оцінка за вивчення дисципліни визначається як сума 
балів поточної навчальної діяльності  та результатів під-
сумкового модульного контролю (у балах), яка виставля-
ється при оцінюванні теоретичних знань, практичних на-
вичок та вмінь відповідно до кінце вої мети дисципліни, 
визначених навчальною програмою.

Отже, методика і принципи викладання навчальної 
практики з  дисципліни за вибором «Використання лікарських 
за собів у клінічній практиці» дозволяє виконати поставлені 
завдання та вдосконалити клінічні аспекти фармацевтичної 
діяльності, зокрема – знання з клінічної фармакології, вміння 
проводити вибір оптимальних ліків у конкретному випадку з 
метою попередження їх побічної дії, здійснювати моніторинг 
фармакотерапії при відповідальному самолікуванні.

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ КЛІНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ

І. Г. Купновицька, І. П. Фітковська, В. І. Клименко, Н. В. Губіна, Р. І. Белегай, М. П. Вівчаренко 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Розбудова української держави, соціальна відкритість 
ринкових відносин детермінували пошук нової стратегії 
розвитку системи освіти, зумовили суттєві зміни її цін-
ностей у напрямку поєднання традицій, досвіду й іннова-
цій. Окрім цього, запровадження пріоритетного напрямку 
клінічного провізора і вагоме його значення у здійсненні 
фармацевтичної опіки стимулювало подальший пошук за-
собів, способів і шляхів професійного становлення май-
бутніх фахівців. Готуючись до кожного заняття, викладач 
вищої школи має ретельно обміркувати форми роботи, за-
вдяки яким студенти краще засвоять основний зміст теми, 
вдосконалять свої вміння розпізнавати, аналізувати й ви-
рішувати практичні завдання. Майбутні фахівці опанову-
ють різні види діяльності на основі клінічних ситуацій для 
знаходження оптимальних способів їхнього розв’язання, 

і, як результат, посилюється формування певних якостей 
майбутнього провізора. 

Даючи студенту нові знання у галузі клінічних дис-
циплін, викладач посилює його віру у свою здатність до 
“відкриттів”. Викладач навчає студентів висловлювати 
здогадку або припущення, перевіряти свою інтуїцію, 
спрямовує на подальший логічний аналіз висунутої ідеї та 
навчає алгоритмам можливих подальших шляхів її розви-
тку: виявлення загрозливих симптомів, раціональний від-
пуск ОТС препаратів з подальшими рекомендаціями щодо 
їх прийому.

Таким чином сформовані практичні заняття з клініч-
ної фармації готують до професійної діяльності молодих 
фахівців, що будуть відповідати, суспільним потребам і 
світовим стандартам.
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THE RESULTS OF STUDENT SELF-ANALYSIS THE FEASIBILITY OF THE OPTIONAL COURSE 
«CLINICAL PHYSIOLOGY»

O. G. Kushch, G. I. Bessarab, V. M. Omelyanchyk
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Стаття присвячена  доцільності вібору  студентами  курсу «Клінічна фізіологія». Актуальність дослідження полягае 
в розширенні сфери інтересів студентів по відношенню до клінічних дисциплін.  У нашому дослідженні оброблено і 
проанализовано  229 анкет  студентів 4-го курсу 2-го медичного факультету. Опитування проводили двічі шляхом добровільного 
анкетування: на початку курсу та наприкинці. За результатами проведенного анкетування встановлена тенденція до надання 
переваги різних форм вивчення дисципліни «Клінічна фізіологія» та найбільш важливих тем: «Серцево-судинна система» та 
«Ендокринологія». Студенти віддали перевагу таким формам  навчання як, реферат та конспект лекций. Бажання проходити   
курс за вибором «Клінічна  фізіологія» виявили  47% анкетованих студентів.

Ключові слова: клінічна  фізіологія, анкетування, студенти.
The article is devoted to expediency vboru students in the course "Clinical physiology". The relevance of the study is to expand 

the scope of interests of students in relation to clinical disciplines. In our study processed and were analyzed 229 questionnaires of 
students of the 4th course of the 2nd medical faculty. The survey was conducted twice through a voluntary survey at the beginning of 
the course and precints. According to the results of the survey established the trend toward providing bene ts of the various forms of 
the discipline "Clinical physiology" and the most important topics: "cardiovascular system" and "Endocrinology". Students expressed 
a preference for such forms of education as, abstract and lecture notes. The desire to take a course on "Clinical physiology" found 47% 
of respondents of students.

Key words: clinical physiology, questionnaire, students.

Вступ. В останні роки фізіологія перейшла на якісно 
новий рівень підходу до досліджування людини і тварин і, 
відповідно до викладання сутті предмету в межах підготов-
ки студентів [3]. В уявленнях викладачів, науковців, щодо 
механізмів тих чи інших функцій організму, органів, тканин 
і клітин відбувся значний прорив [2]. В основі цього лежать 
досягнення в області молекулярної і клітинної біології, біо-
фізики мембран та нейробіології. Досягнення науки дозво-
лили вивести на якісно новий рівень принципи створення 
фармакологічних препаратів і підходи до лікування тих чи 
інших захворювань [1]. В даній ситуації виникає замкнуте 
коло – неможливо здійснити кваліфіковане лікування паці-
єнтів чи проводити наукові дослідження без знання принци-
пових механізмів, що лежать в основі функцій організму і 
відповідно без глибоких знань фізіології [4].Тому студентам 
4-курсу медичного факультету не вперше читається курс 
«Клінічної фізіології», в якому розглядаються не тільки всі 
ланцюги фізіологічних процесів, а на конкретних випадках 
демонструється слухачу-студенту, на яких рівнях цього лан-
цюга можуть відбуватися патологічні зміни і на основі яких 
принципів ці зміни можливо коригувати фармакологічними 
методами. Курс «Клінічної фізіології» дозволяє студентам 4 
курсу повторити матеріал 2 курсу і більш глибоко з'ясувати 
патофізіологію і використовувати отримані знання надалі в 
клініці. Всі теми лекцій адаптовані до типової програми по 
клінічній фізіології.

Разом з тим, у викладачів виникла потреба з'ясувати у 
студентів старших курсів, чи є потреба у існуванні дано-
го курсу, які теми особливо цікавлять майбутніх лікарів, 
які теми потребують детального викладання. Тому, було 
прийняте рішення провести анкетування серед студентів і 
зробити відповідні висновки. 

Основна частина. В програмі підготовки студентів 4-го 
курсу 2-го медичного факультету Запорізького державного 
медичного університету, які навчаються за спеціальністю 

«Педіатрія», передбачений курс за вибором по дисципліні 
«Клінічна фізіологія». Співробітники кафедри нормальної 
фізіології провели опитування студентів, які вибрали курс 
з клінічної фізіології. Опитування проводили двічі шляхом 
добровільного анкетування: на початку курсу та на його при-
кінці. Нас цікавила думка студентів про те, чи необхідний їм 
курс за вибором «Клінічна фізіологія», чи самостійно вони 
обрали цей курс, яку форму контролю вони хотіли б обрати, 
чи необхідно проводити практичні заняття наряду (пара-
лельно?) з лекціями, та які теми їх найбільше цікавлять.

Під час першого анкетування на початку проведення 
циклу лекцій з клінічної фізіології в листопаді 2015 року 
в анкетуванні прийняли участь 125 студентів зі 135, які 
навчаються на цьому курсі. Після опрацювання анкет ми 
виявили наступні результати.

На запитання «Чи необхідний Вам курс за вибором 
"Клінічна  фізіологія?"» відповідь «Так» дали 47.2% сту-
дентів, які прийняли участь в  анкетуванні, відповідь «Ні» 
19,2%, відповідь «Не впевнений» 33,6%.

На запитання «Чи самостійно Ви обрали курс з клі-
нічної фізіології?" відповідь «Так» дали 13.6% студентів, 
які прийняли участь в  анкетуванні, відповідь «Ні» 86,4%.

На запитання «Яку форму контролю Ви обрали б?» 
відповідь «Реферат» дали 40,8% студентів, «Усна допо-
відь» – 5,6%, «Конспект лекцій» – 41,6%, «Тестування» 
– 8,8%, «Ніяку» -2,4%, «Всі, окрім реферату» -0,8%.

На запитання «Чи необхідні практичні заняття з курсу 
за вибором "Клінінічна  фізіологія?" відповідь «Так» дали 
19,2% студентів, які прийняли участь в  анкетуванні, від-
повідь «Ні» 42,4%, відповідь «Не впевнений» 37,6%, не 
дали ніякої відповіді 0,8% студентів.

На запитання «Які теми Вас найбільше цікавлять?» 
26,4% студентів нічого не вибрали (не дали відповіді на 
запитання). 60,8% студентів дали один варіант відповіді, 
наведені в таблиці 1.
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Більше однієї відповіді, (тобто цікавить більше ніж 

одна тема) дали 12,8% студентів. Відповіді та їх процент-

не співвідношення наведені в таблиці 2.

Під час другого анкетування на останній лекцій з клі-

нічної фізіології в січні 2016 року в анкетуванні прийняли 

участь 104 студента із 135, які навчаються на цьому курсі. 

Після опрацювання анкет ми отримали наступні результа-

ти другого анкетування.

На запитання «Чи необхідний Вам курс за вибором 

"Клінінічна  фізіологія?"» відповідь «Так» дали 46.2% сту-

дентів, які прийняли участь в  анкетуванні, відповідь «Ні» 

25,9%, відповідь «Не впевнений» 27,9%.

На запитання «Чи самостійно Ви обрали курс з клі-

нічної фізіології?" відповідь «Так» дали 10.6% студен-

тів, які прийняли участь в  анкетуванні, відповідь «Ні» 

89,4%.

На запитання «Яку форму контролю Ви обрали б?» 

Відповідь Кількість студентів %

Один варіант відповіді 76 60,8

1 Цікавить збільшення годин у педіатрії 1 1,32

2 Іммунологія 1 1,32

3 Ендокринна система 7 9,21

4 Клін. фізіологія ендокринної системи 4 5,26

5 Ендокринологія 4 5,26

6 Фізіологія нервової системи 8 10,5

7 КлІнічна фізіологія органів відчуття 2 2,63

8 Соматосенсорна система 1 1,32

9 Сенсорна система 1 1,32

10 Клінічна фізіологія ЦНС 2 2,63

11 Клінічна фізіологія серця 3 3,95

12 Фізіологія серцево-судинної системи 5 6,58

13 Більше практичних навиків при вивченні фізіології дітей  1 1,32

14 Фізіологічні особливості дітей 2 2,63

15 Теми по педіатрії 3 3,95

16 Регуляція  окису азоту в організмі дитини 1 1,32

17 Опірно-руховий апарат 1 1,32

18 Фізіологія болю 7 9,21

19 Клінічна фізіологія болю 12 15,8

20 Сенс життя 1 1,32

21 Адаптація і стрес 2 2,63

22 Всі теми 1 1,32

23 Проведення дослідів на людях 1 1,32

24 Аналгезія, люмбальна аналгезія 2 2,63

25 Не впевнений 2 2,63

26 Важко відповісти 1 1,32

 Відповідь Кількість студентів %

Більше однією відповіді 16 12,8

1 Фізіологія сну, ноціцептивна система 1 6,25

2 Фізіологія нервової та серцево-судинної системи 2 12,5

3 Нервова та ендокринна системи 1 6,25

4 Ендокринна система, репродуктивна система, кров 2 12,5

5 Корисні поради, рідкісні захворювання 1 6,25

6 Сенсорні системи, ноціцепція, соматосенсорна система 3 18,8

7 Клінічна фізіологія ЦНС, клінічна фізіологія сну 1 6,25

8 Фізіологія дихальної, сечостатевої, нервової систем 2 12,5

9 Онкологія, ДЦП, вроджені вади розвитку 1 6,25

10 Ендокринологія, дихальна система 1 6,25

11 Ендокринні порушення, біль 1 6,25

Таблиця 1

 Таблиця 2

відповідь «Реферат» дали 56,7% студентів, «Усна допо-

відь» – 3,85%, «Конспект лекцій» – 27,9%, «Тестування» 

– 2,88%, «Ніяку» -8,65%.  

На запитання «Чи необхідні практичні заняття з курсу 

за вибором "Клінінічна  фізіологія?" відповідь «Так» дали 

25% студентів, які прийняли участь в  анкетуванні, відпо-

відь «Ні» 32,7%, відповідь «Не впевнений» 37,5%, не дали 

ніякої відповіді 4,81% студентів.

На запитання «Які теми Вас найбільше цікавлять?» 

42,3% студентів нічого не вибрали (не дали відповіді на 

запитання). 32,7% студентів дали один варіант відповіді, 

наведені в таблиці 3.

Більше однієї відповіді, (тобто цікавить більше ніж 

одна тема) дали 25,0% студентів. Відповіді та їх процент-

не співвідношення наведені в таблиці 4.

Порівнюючи і аналізуючи отримані результати, які 

представлені в таблиці 5, ми виявили наступне.
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 Відповідь Кількість студентів  %

Один варіант відповіді 34 32,7

1 Серцево-судинна система 9 26,5

2 Цукровий діабет 1 2,94

3 Ендокринологія 7 20,6

4 Фізіологія нервової системи 5 14,7

5 Клінічна фізіологія системи дихання 1 2,94

6 Фізіологія ШКТ 1 2,94

7 Кров 1 2,94

8 Сечостатева система 3 8,82

9 Фізіологія дихательної системи 1 2,94

10 Дія  окису азоту на організм дитини в пубертатний період 1 2,94

11 Набряки при нефротичному ураженні 1 2,94

12 Мене цікавлять теми, які не потребують конспекта лекцій 1 2,94

13 Склад крові 1 2,94

14 Клінічна фізіологія системи крові 1 2,94

Відповідь Кількість студентів %

Більше однією відповіді 26 25

1 Стрес і адаптація 3 11,5

2 Стрес і адаптація, клінічна фізіологія серця и серцево-судинної системи 1 3,85

3 Фармакологія и педіатрія 1 3,85

4 Система кровобігу і дихання 1 3,85

5 Нервова система і репродуктивна система 1 3,85

6 Кардіологія і сечостатева система 1 3,85

7 Фізіологія сну і нервової системі 1 3,85

8 Клінічна фізіологія диханння і крові 1 3,85

9 Фізіологія болю і соматосенсорна система 1 3,85

10
Клінічна фізіологія болю, крові, серцево-судинної системи, ендокринної 

системи
1 3,85

11
Фізіологія ЦНС, крові, серцево-судинної системи, клін. фізіологія 

ендокринної системи
1 3,85

12 Клін. фізіологія серцево-судинної системи, ендокринної системи 1 3,85

13 Фізіологія серцево-судинної системи, крові 1 3,85

14 Алергологія та імунологія 1 3,85

15 Серцево-судинна система, клін. фізіологія кровопостачання головного мозку 1 3,85

16 Онкологія, гематологія, кардіологія 1 3,85

17 Ендокринологія, кров, дихальна система 1 3,85

18 Органи дихання, клін. фізіологія серцево-судинної системи 1 3,85

19 Клін. фізіологія серця і серцево-судинної системи 1 3,85

20 Серцево-судинна система, ендокринна система 1 3,85

21 Клін. фізіологія ендокринної системи і системи виділення 1 3,85

22 Система крові, система травлення 1 3,85

23 Серцево-судинна, система сечо-статева, функція крові  1 3,85

24 Система кровообігу, ендокринна система, порушення обміну речовин 1 3,85

 Таблиця 5

 Таблиця 4

 Таблиця 3

Запитання Відповіді Анкетування

  Перше Друге

1  2  3  4

1. Чи необхідний Вам курс за вибором "Клінічна  фізіологія"? Так 47.2% 46.2%

 Ні 19,2%, 25,9%,

 Не впевнений 33,6%. 27,9%.

  

2. Чи самостійно Ви обрали курс з "Клінічної фізіології" Так 13.6% 10.6%

 Ні 86,4%. 89,4%.
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 1 2 3 4

3. Яку форму контролю Ви обрали б Реферат 40,80% 56,70%

 Усна доповідь 5,6%, 3,85%,

 Конспект лек. 41,6%, 27,9%,

 Тестування 8,8%, 2,88%,

 Ніяку 2,4%, 8,65%.

 Всі, окрім реферату 0,8%. 0%

  

4. Чи необхідні практичні заняття з курсу за вибором Так 19,20% 25,00%

"Клінічна фізіологія"? Ні 42,4%, 32,70%

 Не впевнений 37,6%, 37,50%

 Не дали відповіді 0,80% 4,81%

  

5. Які теми Вас найбільше цікавлять? Не дали відповіді 26,40% 42,30%

 Один варіант відповіді 60,80% 32,70%

 Більше однієї відп. 12,80% 25,00%

 Продовження табл. 5

Висновки.  Судячі з відповідей на контрольне питан-
ня «Чи самостійно Ви обрали курс з "Клінічної фізіоло-
гії"» – студенти дали відверті відповіді. 

Майже половина опитаних студентів вважають, що їм 
необхідний курс за вибором «Клінічна  фізіологія».

Більшість студентів хотіли б обрати формою контр-
олю – реферат.

Серед студентів, які дали відповіді на запитан-
ня «Які теми Вас найбільше цікавлять?» збільшилась 
кількість тих, кого цікавить не одна, а більша кількість 
тем. На наш думку, це можна трактувати як розширен-
ня сфери інтересів по відношенню до клінічних дис-
циплін.
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ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ» ЗІ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – ДЕТЕРМІНАНТА  

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко, В. Г. Юфименко

Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Конкретизований набір професійних компе-
тентностей за Болонською системою навчання охоплює: 
1) здатність до аналізу і синтезу; 2) вміння організовувати 
і планувати; 3) базові загальні знання; 4) базові знання з 
професії; 5) комунікативні навички з рідної мови.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
вдосконалювати методичний інструментарій для створен-
ня інноваційного освітнього середовища, якого потребує 
входження в європейський освітній простір, при вивченні 
професійної мови в медичному ВНЗ, зокрема і на стомато-
логічному факультеті. 

Основна частина. Оскільки зміст і цілі предмета 
“Українська мова за професійним спрямуванням” за но-
вою типовою програмою (2015 р.) повністю адаптовані до 
потреб медицини, детермінантою створення інноваційно-
го освітнього середовища вважаємо профілізацію предме-
та як окрему технологію навчання.  “Технологія навчання” 
– поняття близьке, але не тотожне педагогічній технології, 
оскільки воно відображає  шлях освоєння конкретного на-

вчального матеріалу в межах певного предмета, теми.  У 
медичних вищих навчальних закладах виробничі системи 
(практична охорона здоров’я) виступають як системи-
замовники на підготовку кваліфікованих кадрів, тому їхні 
потреби відіграють провідну роль у проектуванні та реа-
лізації технологій навчання ВНЗ.

Крім того, створення інноваційного освітнього серед-
овища за Болонською системою вимагає індивідуалізації 
процесу засвоєння знань, опанування практичними нави-
чками та індивідуального поточного і підсумкового контр-
олю відповідно до вимог кредитно-модульного навчання 
[1, с.103].          

У професійній освіті, як зазначає Г.О. Балл [2, с.54], 
першочерговим завданням постає включення особистості 
як суб’єкта професійної культури в специфічну підсисте-
му людської культури – професійну культуру. Безсумнівно, 
невід’ємною складовою професійної культури  медика як 
складової професійної компетенції є мовна культура.    Тому 
в розробці, впровадженні та вдосконаленні навчальних 
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технологій постійно працюємо над профілізацією предме-
та “Українська мова за професійним спрямуванням” від-
повідно до виробничих потреб системи-замовника, зокре-
ма і стоматологічної галузі. На практичних заняттях і під 
час самостійної роботи увага студентів зосереджується на 
найпосутніших питаннях слововживання, культури мови 
майбутнього стоматолога, формування високого рівня пра-
вописних навичок у фаховій мові, що має велике практич-
не значення для їхньої майбутньої професійної діяльності. 
За профілізованими методичними розробками відповідно 
до основ кредитно-модульної системи на кожному занятті 
студенти стоматологічного факультету виконують само-
стійні роботи. Завдання до них розроблені відповідно до 
стоматологічного профілю. Особливість цих завдань по-
лягає в тому, що вони індивідуальні. Інтеграція в європей-
ський освітній простір потребує особливої дидактичної 
організації педагогічного процесу, яка базується на інди-
відуалізації, диференціації та інтеграції змісту навчально-
го матеріалу, що забезпечує стимулюючу, розвивальну й 
особистісно-творчу функції засвоєння знань, їх самостій-
ність і мобільність, можливість контролю, самоконтролю, 
що є основою підготовки компетентного фахівця. 

У суто філологічну фахову основу поточного і під-
сумкового модульного контролю покладені різні види фі-
лологічного аналізу, зокрема переклад і редагування тек-
стів професійного змісту. Так, студенти стоматологічного 
факультету перекладають індивідуальні тексти з анатомії, 
гістології щелепно-лицевої ділянки, що дозволяє закріпи-
ти знання з профільних дисциплін та вдосконалити нави-
чки правильного користування анатомічними  і гістологіч-
ними термінами, а отже, сприяє вдосконаленню педагогіч-
них технологій міждисциплінарної взаємодії.

Працюючи над перекладом, студенти користуються 
методичними розробками, нашими навчальними посіб-
никами  (Лещенко Т.О., Шарбенко Т.В. Українська мова 
за професійним спрямуванням. – Полтава, 2010.- 234 с. 
(ЦМК з ВМО МОЗ; Лещенко Т.О. Професійна мова ме-
дика. – Полтава, 2004. – 140 с. (ЦМК з ВМО МОЗ Украї-
ни); перекладними і медичними тлумачними словниками, 
«Міжнародною анатомічною номенклатурою. Україн-
ський стандарт».- К.:Здоров’я, 2001.-328 с. та ін.

Для створення інноваційного освітнього середовища 
активно застосовуємо редагування тексту як вид навчаль-
ної технології,  рекомендований програмою з української 
мови за професійним спрямуванням.  

Наводимо варіант відредагованого тексту, який підля-
гає інтерактивному аналізу на практичному занятті.

«Слизова оболонка, яка покриває альвеолярний від-
росток, називається яснами. З боку переддвер’я в ділянці, 
розташованій ближче до зубів, вона нерухомо закріплена 
на окісті, має рожеве забарвлення та велику кількість 
судин, бідна на нерви і не має слизових залоз. Слизова обо-
лонка, яка покриває тіло верхньої щелепи в ділянці щоки і 
губи, найрухоміша завдяки тому, що під нею є пухкий під-
слизовий шар. Місце переходу малорухомої слизової в ру-
хому називається перехідною складкою. Ясна оточують 
зуб, прикривають його шийку, але не зрощуються з ним. 

У ділянці шийки від ясен до зуба йдуть пучки, які утворю-
ють зв’язку зуба».

Аналізуючи текст, акцентуємо увагу на складні випад-
ки вживання професійної та загальновживаної лексики.

Альвеолярний – порівняння термінів «альвеоляр-
ний» і «комірковий», фіксація їх у словниках і навчально-
методичній літературі; семантика;   відросток  – розрізнен-
ня значень слів «відросток», «виросток» (рос. –мыщелок) 
і «паросток» за відповідними словниками; переддвер’я 
– особливості відмінювання; правопис; порівняння тер-
мінів «переддвер’я», «присінок», «присінки»: семанти-
ка, словотворчий аналіз, частотність уживання, фіксація 
в словниках;окістя – специфіка перекладу з російської 
мови; особливі граматичні форми; неправильні форми 
(окістний); ясна – вживання тільки в множині; специфіка 
прикметникових форм (ясе΄нний); покривати – вкрива-
ти – розрізнення значень паронімів:  епітелій покриває 
слизову оболонку; медсестра вкриває хворого ковдрою; 
рухомий – рухливий – розрізнення значень паронімів: ру-
хома нижня щелепа (може зміщуватися в просторі); рух-
лива дитина (має кінцівки для руху); пухкий – специфіка 
перекладу з рос. «рыхлый»; особливості словотворення, 
граматичні та морфологічні форми (найпухкіший; розпу-
шений); шийка – розрізнення значень анатомічних тер-
мінів «шия», «шийка»; утворення прикметникових форм: 
шийні артерії; пришийковий карієс;  зуба     – закінчення 
іменників ч.р. 2 відм. у родовому відмінку однини: чере-
па, скелета, лоба, зуба, язика, пародонта, періодонта, 
мигдалика; але: стравоходу, кишечнику; не має – немає 
– правопис, актуалізація базових знань за шкільною про-
грамою.

На кафедрі створений  банк профілізованих тестових 
і текстових завдань на кожне заняття для поточного і під-
сумкового контролю знань студентів медичного і стомато-
логічного  факультетів, де широко використана   техноло-
гія профілізації  як детермінанта створення інноваційного 
освітнього середовища. 

Висновки. Застосування новітніх педагогічних техно-
логій, насамперед міждисциплінарної взаємодії, на основі 
теорії особистісно орієнтованої освіти сприяє створенню 
інноваційного освітнього середовища, якого потребує  
входження в європейський освітній простір. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
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INVESTIGATION OF STUDING MOTIVATION PECULARITIES OF DENTAL FACULTY STUDENTS OF 
HSEE OF UKRAINE «BUKOVINIAN STATE MEDIСAL UNIVERSITY»

I. V. Lukashevych, V. P. Prysyazhnyuk

HSEE of Ukraine «Bukovynian State Mediсal University»

В статті аналізуються особливості мотивації до навчання у студентів стоматологічного факультету. Питання успішності 
навчальної діяльності завжди було актуальним для педагогів вищих навчальних закладів. В останні роки навчання у вищій 
школі обирається заради престижу та диплому.Сучасні студенти стоматологічного факультету мають прагматичні мотиви на-
вчання, такі як соціальний престиж професії та авторитет навчального закладу, тоді як мотиви отримання знань та оволодіння 
професією було виявлено у меншої частини студентів стоматологічного факультету. Було виявлено, що мотивація отримання 
диплома пов’язана з зовнішніми мотивами вибору професії, а мотивація отримання знань та оволодіння професією корелює з 
внутрішніми мотивами вибору професії. 

Peculiarities of studying motivation of dental faculty students were investigated. The academic success has always been an impor-
tant question for teachers of higher educational institutions. In recent years, education in universities is elected taking into consideration 
prestige and diploma. Modern students of dental faculty have pragmatic reasons such as social prestige and credibility of the educational 
institution, while gaining knowledge and motivation skills development are found in the minor part of the dental faculty students. We 
have found that motivation for diploma receiving is associated with external motives of occupational choice. On the other hand motiva-
tion of gaining knowledge and skills correlate with the internal motives of occupational choice.

Вступ. Питання успішності навчальної діяльності 
завжди було актуальним для педагогів вищих навчальних 
закладів. К.Д. Ушинський, визначаючи принципи навчан-
ня, головну роль надав принципу «свідомості та активнос-
ті навчання». Свідоме засвоєння знань залежить від ряду 
умов, серед яких на перший план виступає мотивація до 
навчання. Нашу увагу привернули дослідження, в яких за-
значено, що в останні роки навчання у вищій школі оби-
рається заради престижу та диплому. Так, І. Д. Бех вказує 
на те, що все більша кількість студентів мають прагма-
тичні мотиви навчання, такі як соціальний престиж про-
фесії, авторитет навчального закладу [1, с.421]. За даними 
Є.П.Ільїна більшість сучасних студентів вищіх навчаль-
них закладів констатує наявність таких мотивів навчання, 
як: легкість вступу, уникнення службив армії (у юнаків), 
можливість спілкування з однолітками, престижність ди-
плому про вищу освіту [3, с.265.]. Домінування прагнен-
ня отримання диплому також зафіксовано дослідженнями 
Г.В. Чуйко, Б.А. Лекота О.А. Рождественською [4,5]. До-
сліджуючи мотивацію студентів біологічного, медичного, 
економічного та екологічного факультетів аналогічного 
висновку дійшли Єфанова В.С. та Севериновська О.В., 
тоді як мотиви отримання знань та оволодіння професією 
було виявлено у меншій частиністудентів [2]. 

Поряд з цим авторами обговорюється також питання 
про чинники спрямованості професійної мотивації. Так, 
досліджуючи мотиви вибору професії та конкретного ВНЗ, 
були отримані дані, які засвідчують, що майже половина 
серед опитаних студентів (49,2%) свій вибір зробили абсо-
лютно свідомо. Причому, 7,6% студентів мали орієнтацію 
на професію без прив’язування до конкретного навчально-
го закладу, а практично для кожного п’ятого (18,5%) про-
відним чинником при обранні майбутнього професійного 
шляху став високий імідж конкретного ВНЗ [5,6].

Основна частина. Спираючись на дані висновки 
ми вирішили дослідити ведучий тип мотивації навчання 
студентів IV курсу стоматологічного факультету, а також 

перевірити гіпотези про те що: мотивація отримання ди-
плома пов’язана з зовнішніми мотивами вибору професії, 
а мотивація отримання знань та оволодіння професією 
корелює з внутрішніми мотивами вибору професії. Для 
перевірки гіпотез ми обрали опитувальник Т.Н.Ільїної  
«Мотивація навчання у ВУЗі», який дозволяє визначити 
домінуючий тип мотивації навчання серед набуттям знань, 
оволодінням професією та отриманням диплому та мето-
дику Р.В.Овчарової для визначення ведучого типу мотиву 
вибору професії (внутрішнього чи зовнішнього). В опи-
туванні взяли участь студенти IV курсу стоматологічного 
факультету ДВНЗ «Буковинський державний медичний 
університет». Вибірка склала 61 особу.

Аналіз результатів опитування дозволив виокремити 
наступні тенденції мотивації навчання у ВУЗі. Так, роз-
поділ ведучого типу мотивації серед опитаних студентів 
у відсотковому вираженні виглядає наступним чином: мо-
тивація набуття знань – 50,8% опитаних студентів; моти-
вація оволодіння професією – 9,8% респондентів та моти-
вація отримання диплому – 39,3 %. Отже, пріоритетними 
напрямками навчання у даній вибірці студентів виявилися 
мотивації набуття знань та отримання диплому. Причо-
му найвища яскраво виражена мотивація набуття знань 
(65% респондентів) спостерігається у групі студентів із 
найвищим рівнем успішності у навчанні. Також мотива-
ція набуття знань є ведучою і у студентів,які навчаються 
на контрактній основі (53,8% респондентів), хоча висока 
мотивація отримання диплому для них також характерна 
(46,2% опитаних). 

Домінування мотивації отримання диплому (50% 
опитаних) відмічається у групі з середнім показником 
за рівнем успішності навчання. Група, в якій однаково 
виражені типи мотивацій набуття знань та отримання 
диплому(41,7% та 41,7%)  має рівень успішності навчання 
нижче за середній 

Аналіз результатів дослідження за опитувальником 
«Мотиви вибору професії» Р.В. Овчарової показав, що до-
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мінуючими мотивами вибору професії даної вибірки ви-
явилися внутрішні індивідуально-значущі та внутрішні 
соціально-значущі мотиви (62,3% та 42,6% відповідно). 
Так, професія та навчальний заклад для цих студентів на 
момент вибору мали особистісну значущість та вважались-
значущими для суспільства. Професія розглядалась ними 
як творча та така, що приносить задоволення. Зовнішні 
мотиви спостерігались лише у 8,2% опитаних студентів, 
6,6% серед яких – позитивні (матеріальне стимулюван-
ня, престиж, тобто стимули, заради яких людина вважає 
необхідними прикладати власні зусилля). Переважання 
внутрішніх мотивів найбільш ефективно з точки зору за-
доволення працею та її продуктивністю. Теж саме можна 
сказати і відносно позитивного зовнішнього мотиву. 

Внутрішні мотиви вибору професії характерні як 
для студентів з ведучою мотивацією отримання дипло-
му так і для студентів з домінуючою мотивацією набуття 
знань. Гіпотеза про те, що мотивація отримання дипло-
ма пов’язана з зовнішніми мотивами вибору професії не 
підтвердилась. Також внутрішні мотиви вибору професії 
характерні і для студентів з домінуючою мотивацією ово-
лодіння професією. 

Висновки. Підсумовуючи результати проведеного до-
слідження можна зробити такі висновки: для студентів IV 
курсу стоматологічного факультету ДВНЗ «Буковинський 

державний медичний університет» ведучою є мотивація 
набуття знань; группа студентів, яка має найвищий по-
казник за даним типом мотивації має також найкращий 
результат успішності навчання; внутрішні мотиви вибору 
професії характерні для мотивацій оволодіння знаннями, 
опанування професією та отримання диплому. 
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Вступ. Законом України про вищу освіту визначені 
критерії вищої освіти, і студент повинен під час навчання 
набути багатьох якостей, які відповідають цим критеріям 
[1]. У роботі вищої школи важливе значення мають 
складові підвищення якості підготовки кваліфікованих 
спеціалістів, які гармонійно поєднують у собі духовне 
багатство, моральну чистоту й професійну довершеність. 
Підготовка лікаря – важкий і довготривалий процес, в 
якому слід формувати професійну досконалість, тісно 
пов’язану з морально-етичними якостями особистості. Це 
може бути забезпечено  спільними зусиллями викладачів 
суспільних, фундаментальних і клінічних дисциплін, 
які спрямовані на здійснення органічного взаємозв’язку 
всіх сфер науково-практичної діяльності та виховання 
майбутнього лікаря.

Основна частина. Під час викладання педіатрії на ка-
федрі   особлива увага приділяється  формуванню різних 
складових світогляду майбутніх лікарів, а саме: науково-
професійних, морально-етичних, культурно-естетичних. 
Базові професійні знання й навички повинні бути  за-
кладені в студентські роки.  Перші успіхи у практичній 
діяльності надають упевненості, оптимізму, бо в основі 
такої впевненості лежить непохитне переконання в силі 
наукової медицини, можливості ефективного застосу-
вання її досягнень. Ще в більшій мірі цьому сприяє за-
охочення студента до наково-практичної  діяльності, яка 
має прикладний характер. І, звичайно, основа професій-
ної впевненості – це здатність лікарявсебічно впливати на 
хворого, яка формується на клінічній базі при викладанні 
теоретичних і практичних питань педіатрії на основі до-
сягнень доказової медицини. Високогуманні принципи 

лікарської діяльності – основа моральних якостей лікаря 
нашої держави. Цей аспект повинен стати справою всього 
життя, мірилом помислів, прагнень, поведінки майбутньо-
го лікаря. Байдужість до людей та їх страждань – якість, 
не сумісна з благородною професією лікаря.    Він несе 
відповідальність не тільки перед хворим, його рідними, 
суспільством в цілому, але й  перед своїм «Я» – совістю і 
це, на наш погляд, повинно стати найвищим мірилом мо-
ральної відповідальності.  Тому формування і виховання  
відповідального ставлення майбутніх спеціалістів до своєї 
роботи – важливий елемент у роботі викладача.

Колектив кафедри приділяє велику увагу культурно-
естетичній складовій у формуванні моделі майбутнього 
спеціаліста. Можна мати диплом вищого навчального за-
кладу, з апломбом розмірковувати про високі матерії, але 
залишатися обмеженою,  невихованою людиною. Така си-
туація недопустима для лікаря. Адже справжній лікар є не 
тільки висококваліфікованим спеціалістом у галузі меди-
цини, а й пропагандистом знань і культурних навичок здо-
рового і розумного життя. Він повинен служити еталоном, 
живим прикладом такого життя для оточуючих. Прище-
плення елементів загальної культури є невід’ємною скла-
довою нашої роботи у  колективі. Це формування широти 
кругозору лікаря, діапазону його знань та інтересів.  Поряд 
з цим важливу роль у практичній діяльності лікаря відіграє 
загальна культура поведінки, високий духовний рівень, що 
нерозривно пов’язано,  з чистотою морального обличчя. 
Формування принципових основ тактичних і продуманих 
взаємовідносин «лікар-хворий», що в максимальній мірі 
забезпечує фізичне і душевне благополуччя хворих, про-
водиться на практичних заняттях, на яких обговорюються 
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спеціальні розділи практичної діяльності лікаря, а саме: ме-
дичної деонтології, біоетики. Студентам також рекоменду-
ється для прочитання відповідна література. 

Висновки. Якісній підготовці лікарів сприяє адекват-
на організація навчального процесу, кваліфікована прак-
тична підготовка, авторитет професорсько-викладацького 

складу кафедри, а також  ідейно-моральна спрямованість 
виховання особистості.  

Література.
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Вступ. Одним з напрямків експериментальної роботи 
в системі ступеневої сестринської освіти є проблема ло-
гічної поступовості у вищій освіті – оволодіння студента-
ми вміннями та навичками дослідницької діяльності, які 
допомагають швидко і точно орієнтуватися в інформацій-
ному просторі, знаходити необхідну інформацію, визна-
чати її повноту і цінність, систематизувати і ефективно 
використовувати на практиці [1, 2].

Теоретичні та практичні навички дослідницької ді-
яльності студентів в подальшому нададуть майбутньому 
фахівцеві риси професійного та особистісного самовизна-
чення; професійне самопроектування в процесі безперерв-
ного навчання; можливість визначення стратегії розвитку 
різних видів професійного зростання [3, 4].

Основна частина. Проведене анкетування серед 
студентів спеціальності «Сестринська справа» (освітньо-
кваліфікаційний рівень «Бакаларв» та «Магістр»), по-
казав, що студенти в дослідницькій діяльності цінують 
можливість участі у науково-практичних конференціях 
(15,7%), можливість саморозвитку (58,1%), процес дослі-
дження (15,7%), відкриття нового (10,5%).

Під час анкетування за визначенням особистісних 
якостей, необхідних для продуктивної дослідницької 
роботи у респондентів було виявлено – працьовитість 
(57,8%), аналітичність (59,6%), терпіння (43,4%), захо-
пленість (21,6%), кмітливість (36,9%), вміння прийняти 
іншу точку зору (47,8%), схильність до експерименту-
вання (26,8)%.

Особистісні якості дослідника, форми здійснення 
дослідницької діяльності сприяли змінам у формуванні 
професійних умінь: навчилися синтезувати – 15,4%, зі-
ставляти різні точки зору – 26,1%, аналізувати – 21,1%, 
узагальнювати та систематизувати інформацію – 26,1%, 
планувати діяльність – 11,3 %.

Використання в навчальному процесі дослідницької 
діяльності дозволять майбутньому фахівцю активно ви-
користовувати свій потенціал для самопізнання, самороз-
витку, самореалізації.

Висновок. В навчальному процесі доцільна систем-
ність і послідовність освоєння методів професійної до-
слідницької роботи: критичне осмислення досліджуваних 
процесів і явищ, спостереження за алгоритмом дій, по-
рівняння відмінностей, виявлення протиріч. Забезпечення 
єдності навчальної та дослідницької діяльності студентів 
визначає основні показники готовності студента до ефек-
тивної професійної діяльності.
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«Скажи мені – і я забуду. Покажи мені - і я запам'ятаю. 
Дозволь мені зробити - і це стане моїм назавжди»

Китайське прислів’я

Сучасна парадигма вищої медичної освіти та формування інноваційного мислення у студентів є реальною основою ви-
кладання педіатрії як профільної дисципліни. З цією метою на  кафедрах педіатрії ХНМУ запроваджуються сучасні форми 
інтерактивного навчання та взаємодії «викладач-студент» з використанням прогресивних методик. 

Modern paradigm of high medical education and forming of innovative thinking of students is a real basis of teaching pediatrics 
as major subject. For this goal, modern forms of active learning and interaction process "teacher-student" have been introduced by 
Departments of Pediatrics of KhNMU using advanced techniques.

Вступ Інноваційна модель економічного розвитку 
країни висуває нові вимоги до професійної підготовки ви-
пускників медичного університету. Нове розуміння освіти 
як надбання особистості включає такі важливі складові, 
як студент-центроване навчання (student-centered learning), 
що є заснованим на взаємодії учнів та викладачів та спря-
мованим на розвиток особистісних структур свідомості 
(цінностей, смислів, відносин, здібностей до вибору, реф-
лексії, саморегуляції та ін.) та індивідуальності учнів [1].

Загальновідомий «Трикутник Міллера», який можна 
адаптувати для викладання педіатрії, дає корисну основу 
для розуміння процесу оцінки на різних етапах підготовки 
студентів та визначає реальні напрямки для раціонального 
вибору відповідних інструментів оцінювання під час пла-
нування навчальних програм. На першому (найнижчому) 
рівні вивчення педіатрії студент вже має теоретичну базу 
з фундаментальних дисциплін, яку він може використову-
вати для вирішення тестів та складання ситуаційних за-
вдань. На другому рівні («знати як»), вихованці медичних 
ВНЗ можуть використовувати свої знання в більш склад-
них клінічних ситуаціях. На третьому рівні («показати 
як») студенти можуть продемонструвати свої навички в 
симульованих умовах (ділові ігри та робота з фантомами). 
Тільки на четвертому рівні  («робити») вони використову-
ють та вдосконалюють свої навички щодо обстеження та 
лікування пацієнта .

Система освіти нині є акцентованою не стільки на пе-
редачі інформації, стільки на закріпленні механізмів її по-
шуку, відбору, вмінні трансформувати навчальну інформа-
цію для вирішення практичних завдань, здатності швидко 
знаходити шляхи розв’язання проблем. Сучасний викла-
дач повинен володіти цілим рядом компетенцій, адже він – 
керівник та куратор роботи тих, хто навчається. Викладач 
кафедри - це педагог-менеджер; організатор різних видів 
діяльності студентів; це той, хто визначає мету заняття ; 
супровідник при формуванні конкретних компетенцій; це 
консультант та мотиватор, а не тільки ретранслятор на-
вчальної інформації [2].

Перевірка якості підготовки майбутніх фахівців на 
будь-якому етапі – це водночас і перевірка якості діяль-
ності викладача, і якості організації навчального процесу, 
основним результатом якого є професійна компетентність 
випускника. Саме наявність вдалої системи оцінювання є 
фундаментом компетентного мониторування якісної під-
готовки студентів. Цікаво, що перша система оцінювання 
знань студентів виникла в Німеччині у XYI-XYII ст. Під 
час заснування Києво-Могилянської академії вже була 
відпрацьована гнучка система оцінювання навчальної 
діяльності та здібностей студентів, яка включала велику 
кількість градацій (від "вельми старанний", "вельми зро-
зумілий і надійний" до  "малого успіху" та ін.). Тільки в 
40-х роках минулого століття  словесна система оцінюван-
ня була замінена цифрову. 

На теперішній час оцінювання студентів базується на 
чинній нормативній базі: закону України: «Про вищу осві-
ту» від 01.07.2014 № 1556 – VII; інструкції, де враховано 
ключові принципи та положення Болонського процесу та 
Європейської кредитно-трансферної системи (Довідник 
користувача Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС), Брюссель, 06.02.2009) та на досвіді застосування 
системи оцінювання ХНМУ упродовж 2005 - 2015 років. 
Для ефективності контролю та оцінки дієвості студентів 
важливими умовами є об'єктивність і коректність норми 
засвоєння матеріалу. Норма повинна бути реальною, до-
ступної, вільно вимірюваної і органічно вживаною,  не по-
винна бути завищеною або заниженою [3]. Відповідаль-
ність за об’єктивність та реальність (посильність!) норми 
несе викладач. 

Залежно від дидактичної мети використовують різні 
види контролю за навчанням, але принципи оцінювання 
залишаються традиційними: об’єктивність, відкритість й 
прозорість, тематичність, єдність вимог, систематичність, 
економічність, плановість, диференційованість та індиві-
дуальність [4]. Варто вказати також на можливі помилки 
при оцінюванні рівня досягнень студента. Найбільш по-
ширеними, серед викладачів визначено помилки велико-
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душності, екстраполяції, ореолу, контрасту та центризму 
[5]. В процесі оціночної діяльності, безумовно, є доціль-
ним враховувати  інтереси студентів. З точки зору остан-
ніх, 100% бажаною якістю викладача є компетентність, 
поняття щодо якої зводиться ні до знань професійно діяти, 
ні до навичок, а відноситься до сфери вмінь [6]. Власне, 
вміння - це компетенція в дії. Отже, під компетенцією ро-
зуміється загальна здатність професійно діяти, заснована 
на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, придбаних завдя-
ки навчанню.

Основна частина. Викладання педіатрії як профіль-
ної дисципліни в ХНМУ є розподіленим по «вісям» згідно 
з субспеціальностями профілю: V-VI семестри – пропе-
девтика педіатрії (Догляд за хворими); VII-VIIІ семестри 
– питання педіатрії (за факультетстьким типом); IX-X се-
местри – неонатологія, ендокринологія, гематологія; дитя-
чі інфекційні хвороби; XI-XII семестри – дитячі хвороби, 
дитячі інфекційні хвороби.

Під час викладання пропедевтики педіатрії особлива 
увага при оцінюванні приділяється методиці обстеження 
дитини, адже безпосередня робота біля ліжка хворого за-
лишається кращою формою практичної підготовки студен-
та за умови постійного та глибокого вивчення необхідної 
літератури. При цьому студент не тільки є присутнім при 
проведенні обстеження та лікувальних заходів, а й при-
ймає в них безпосередню участь. Поряд з навчанням «біля 
ліжка хворого»  на кафедрах пропедевтики педіатрії №1 та 
№2 запроваджуються форми активного навчання та вза-
ємодії з використанням методик симуляційного навчання, 
кейсів, «мозкового штурму», підготовка студентами пре-
зентацій з наступним їх обговоренням. На підсумкових 
заняттях та заліках з пропедевтики педіатрії та з факуль-
тетської педіатрії (кафедра педіатрії №2) обов'язковими 
є перевірка практичних навичок, оцінка додаткових ме-
тодів дослідження. Для методичного забезпечення мо-
ніторингу  якості  навчання студентів V та VI курсів на 
кафедрі педіатрії №1 та неонатології використовуються: 
ситуаційні задачі та тестові завдання (з урахуванням 
відкритої бази «КРОК-2»), які є скомпонованими згідно з 
тематикою заняття: ділові ігри, робота на функціональних 
фантомах, модельовані клінічні та патологоанатомічні 
конференції. Завдання є різними за складністю і типом, що 
дає змогу студентам в повній мірі проявити себе. В ході 
практичного заняття проводиться оцінювання студенів 
з  урахуванням  вміння студента обґрунтувати діагноз, 
провести диференційну діагностику, знайти правильне 
рішення даної проблеми; вдосконалити до автоматизму 
виконання практичних навичок.  

Метод – «кейсів» (ситуаційних задач) дозволяє фор-
мувати гнучке мислення, розвивати аналітичні здібності 
та клінічний досвід , навчає оптимальній роботі в команді, 
професійній взаємодії, розвиває працьовитість, креатив-
ність мислення, відповідальність, цілеспрямованість. Зна-
чно підвищується позитивна мотивація до навчання, за-
безпечується його висока ефективність, стимулюється ак-
тивність студентів. Метод дозволяє стабільно аналізувати, 
обговорювати, знаходити рішення в конкретних випадках 
(ситуаціях) з певного розділу навчання, сприяє вихованню 
особистості з активною життєвою позицією, здатної до са-
морозвитку, самовдосконалення, самореалізації. 

Ділові ігри допомагають студентам відпрацьовувати у 
вигляді гри конкретну життєву ситуацію і через неї отри-
мувати певний досвід, вчитися знаходити різноманітні ва-

ріанти рішень. Останнє дозволяє  майбутньому спеціаліс-
ту уникнути помилок під час трудової діяльності. 

З 2009 року з метою якісного оволодіння практичними 
навичками у студентів почали використовувати функціо-
нальні фантоми  для інтерактивного навчання. Ці медичні 
навчальні манекени представляють собою реалістичні  мо-
делі, що дозволяють засвоїти необхідні практичні маніпу-
ляції. Використання подібних інтерактивних тренажерів 
дозволяє повторювати різні діагностичні маніпуляції, до-
магаючись їх бездоганного технічного виконання. Заняття 
на манекенах в умовах навчання на кафедрі та у науково-
навчальному центрі ХНМУ допомагають досягти значно-
го поліпшення результатів засвоєння практичних навичок 
у студентів, підвищують впевненість у собі. 

Таким чином, організація інтерактивного навчання 
передбачає моделювання життєвих та виробничих ситуа-
цій, використання рольових ігор, спільне вирішення про-
блеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації 
навчання (найбільших результатів можна досягти за умов 
проведення дискусій з  групою, практик через дію). Інтер-
активне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь, 
атмосфери співробітництва, взаємодії, дає педагогу змогу 
стати авторитетним наставником студентського колективу. 
Студенти вчаться толерантно спілкуватися між собою та 
викладачем, критично мислити, приймати рішення.

Щорічно педіатричні кафедри проводять заключну 
науково-практичну студентську конференцію. Такі заходи 
сприяють більш якісному засвоєнню навчального матеріа-
лу та сприяють досвіду якісного репрезенування і, мають 
виховне значення, бо формують відповідальність, уміння 
виступати перед аудиторією. Значну роль у формуванні 
навичок клінічного мислення відводиться участі студентів 
у планових щоденних ранкових конференціях для ліка-
рів клініки, щотижневих клінічних і клініко-анатомічних 
розборах на клінічних базах. Кожна група за допомогою 
викладача готує модельовану клінічну студентську конфе-
ренцію, під час якої проводиться детальний аналіз історій 
хвороби тяжких пацієнтів на підставі клінічних даних та 
узагальнення даних літератури.

Надзвичайні можливості навчання в  педіатрії від-
крили сучасні комп’ютерні технології. На кафедрі педі-
атрії №1 та неонатології створено та активно функціонує 
сайт. Студенти мають можливість ознайомитися з тема-
тичними  планами лекцій та практичних занять, списком 
рекомендованої літератури,стандартними тестовими за-
вданнями «Крок-2». Викладачі кафедри звертають увагу 
студентів на необхідність використання даних  системи 
MEDLINE, яка займає перше місце в рейтингу електронних 
ресурсів,а також Cochrane Library та ресурсу репозиторіуму 
ХНМУ. Викладачі застосовують проекційне обладнання та 
комп’ютерну техніку для демонстрацій лекційного матері-
алу, мікрофільмів-презентацій. Саме накопичення власних 
спостережень викладача дає йому можливість демонстру-
вати студентам рідкісні клінічні випадки, а також проводи-
ти клінічні демонстрації та розбір  діагностичних помилок. 

Співробітники кафедри педіатрії №1 та неонатологіі, 
КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарнія» спільно з Де-
партаментом охорони здоров'я Харківської обласної дер-
жавної адміністрації впроваджують в практику регіональ-
ну програму забезпечення кваліфікованої медичної допо-
моги, що надається засобами телетехнологій з 2010 року.

Вихідний рівень знань на кафедрі педіатрії №1 та 
неонатології, кафедрі дитячих інфекційних захворювань 
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визначається згідно загальної оцінки тестових завдань, 
результатів обстеження хворих (оцінювання лаборатор-
них та інструментальних методів дослідження) та оцінки 
практичних навичок «біля ліжка хворого» з визначенням 
клінічного діагнозу та провідного синдрому. Допуском до 
складання диференційованого заліку для студентів 6-го 
курсу є достатній рівень вірних відповідей на тести від-
критої бази  «КРОК-2».

Висновки Для оптимізації якості навчального проце-
су при викладанні педіатрії  як профільної дисципліни є 
доцільним і перспективним подальше вдосконалення ме-
ханізмів внутрішнього моніторингу як дієвого і перспек-
тивного метода контролю у напрямку максимальної авто-
матизації, оперативності, доступності інформації. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА – ОДНА З ОСНОВНИХ ЛАНОК ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ 
З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина,                           
О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає  
нових підходів до вирішення проблем формування особис-
тості високопрофесійного фахівця. Вирішення їх залежить 
від того наскільки творчою, ініціативною, продуктивною,  
буде взаємодія та співпраця викладача і студента. Початок 
формування професійної упевненості, оптимізму заклада-
ється на студентській лаві, бо в основі такої впевненості 
лежить непохитне переконання в силі наукової медицини, 
у можливості ефективного застосування її досягнень. Як 
складова  цієї роботи і одним із способів, що активізує піз-
навальну та творчу діяльність студентів, є студентський 
науковий гурток.

Основна частина. З метою залучення студентів до 
наукової роботи на кафедрі внутрішньої медицини № 3 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універси-
тет ім.І.Я. Горбачевського.» працює студентський науко-
вий гурток, членами якого є студенти 5-6 курсів. Основна 
мета гуртка – отримати студентами навичок професійного 
зростання у терапевтичній галузі; відбір та вивчення спе-
ціальної медичної літератури; вміння робити висновки та 
узагальнення; вести науково-дослідну  роботу; викорис-
товувати сучасні інформаційні технології у підготовці та 
професійній діяльності лікаря. Специфічною особливістю 
в організації роботи гуртка є спільність наукових інтер-
есів викладачів, студентів та аспірантів. Він об´єднує ве-
лику кількість ентузіастів, які вивчають принципи, методи 
та прийоми ведення наукової роботи. Науковий керівник 
здійснює керівництво роботою гуртка, разом з викладача-
ми кафедри  відповідає за ефективну його роботу, забез-
печує участь членів гуртка в наукових заходах різного рів-
ня, звітує про роботу гуртка на засіданні кафедри та надає 
звітні матеріали проректору з наукової роботи за підсум-
ками навчального року. Члени студентського наукового 
гуртка мають можливість опублікувати в наукових видан-

нях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конфе-
ренціях та конкурсах оригінальних досліджень, користу-
ються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури 
за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній 
роботі та високої успішності у навчанні. Особливостями 
клінічних кафедр, порівняно з теоретичними, в медичних 
учбових закладах є те, що паралельно із засвоєнням теоре-
тичного матеріалу (знання студента) існує необхідність в 
практичному застосуванні наукових досягнень – оволодін-
ня практичними навичками (вміння). На засіданнях гуртка 
кафедри  відбувається демонстрація з клінічним розбором 
пацієнтів. Зрозуміло, що клінічний розбір хворого перед-
бачає як ознайомлення із особливостями анамнезу так і 
огляд пацієнта з визначенням характерних симптомів па-
тології, демонстрацією візуальних змін при тій чи іншій 
патології. Звертається увага на особливості лабораторних 
показників , інструментальних досліджень. Таким чином, 
науковий студентський гурток, в першу чергу, являється 
суттєвим методом удосконалення знань та вмінь студен-
тів із клінічних дисциплін та вибору наукового напрям-
ку. Науковий гурток дає змогу доповнити матеріал, який 
викладається за тематикою предмету, продемонструвати 
пацієнтів, які рідко зустрічаються або відсутні в відді-
ленні під час проходження теми за тематичними планами 
заняття, продемонструвати засоби діагностики та ліку-
вання до яких немає широкого доступу на практичному 
занятті. Всім студентам 6 курсу (не тільки гуртківцям),в 
рамках НДР , викладачами кафедри , пропонуються теми 
рефератів з доповідю на практичному занятті. Тематика 
наукових досліджень різноманітна і залежить від уподо-
бань, та зацікавленості студента.  Доповіді готуються з 
використанням мультимедійних інноваційних технологій, 
для чого  має бути відповідне оснащення кафедри. Це дає 
можливість навчити студента правильному пошуку ме-
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дичної інформації в інтернеті, диференційовано підходити 
до вибору основного матеріалу. Презентації для виступу 
– це нова для студента форма подачі матеріалу, що готує 
в майбутньому його до наукової роботи в університеті. 
Таким чином, робота в студентському науковому гуртку 
передбачає тісну співпрацю студента і викладача, активі-
зацію зусиль щодо стимулювання мотивації у студентів до 
виконання наукової роботи конкретного виду діяльності. 
Одним із важливих видів діяльності студента медичного 
університету є позааудиторна самостійна робота, яка зна-
чною мірою впливає на ефективність навчального проце-
су і від організації якої, в тому числі, практично залежить 
зацікавленість студента у вивченні дисципліни, а від того 
успіх навчальної діяльності в цілому. Викладачі кафедри 
приділяють велику увагу даному виду роботи, а особливо 
підготовці та проведенню першого вузівського етапу сту-
дентської олімпіади, в якому щорічно приймають участь  
кращі студенти 5-6 курсів та підготовці (традиційно 2-3 
найкращих студентів) до другого етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади. Важлива роль відводиться сту-
дентській науковій конференції, на якій найкращі студен-
ти  мають можливість прозвітувати про свої перші наукові 
доробки з дисципліни.

Висновок. Таким чином, в своїй діяльності студент-
ський науковий гурток ставить за мету підвищення якості 
формування навичок науково-дослідної роботи як складо-
вої професійної підготовки студентів та розвиток науко-
вого потенціалу майбутніх фахівців. Студентський гурток 
є першою сходинкою перетворення звичайного студента 
у допитливого, ерудованого спеціаліста-лікаря, науково-
го працівника. Це перевірена часом надійна кузня кадрів 
майбутніх спеціалістів.
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ДОСВІД РОБОТИ «ШКОЛИ МОЛОДОГО ВИКЛАДАЧА» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ

В. Г. Марченко, Н. І. Стрельцова, І. А. Соболєва, В. В. Шаповалова

Харківська медична академія післядипломної освіти

Особливе місце в системі вдосконалення освітнього 
процесу займає організація методичної допомоги моло-
дому викладачу. Це пов'язано з тим, що викладачі вищих 
медичних навчальних закладів, зазвичай, є фахівцями ме-
дичної галузі, але не мають базової педагогічної освіти. 
Тому  їм слід надавати особливу систематичну і різнобічну 
допомогу, щодо оволодіння знаннями з педагогіки вищої 
школи та психології спілкування. 

Сучасна післядипломна освіта, як ланка системи без-
перервного навчання лікарів, забезпечує стабільність і 
стійкість освіти в цілому, сприяє розвитку усвідомленої 
мотивації молодого викладача до становлення професій-
них цілей, забезпечуючи його необхідними знаннями, 
вміннями, навичками.

В період професійної адаптації відбувається інтенсив-
не становлення молодого викладача як фахівця. Структура 
його професіоналізму, що охоплює професіоналізм знань 
(філологічних, методичних, педагогічних, психологіч-
них, загальних, рефлексивних), професіоналізм спілку-
вання (перцептивні, соціально-комунікативні, соціально-
психологічні уміння та володіння формами педагогічного 
впливу) та професіоналізм самовдосконалення (усвідом-
лення необхідності самовдосконалення та дії, спрямовані 
на нього), конкретизує, який фахівець має сформуватися 
протягом адаптаційного періоду. 

Професійна адаптація  молодого викладача пов’язана 
з наступними проблемами: 1. Пошук власного образу (цей 
процес не повинен виключати наслідування, особливо 
на початку роботи. Головне, щоб образ відповідав рисам 
характеру та був природнім). 2. Сприйняття молодого ви-
кладача слухачами (небажання слухача сприймати люди-
ну, що не набагато старша від нього, як викладача, слухач 

не прощає йому тих помилок, які простив би викладачеві 
зі стажем). 3. Спілкування з аудиторією (молодий викла-
дач дуже добре підготовлений теоретично, але йому не ви-
стачає досвіду у взаємодії та спілкуванні з аудиторією). 4. 
Усвідомлення специфіки організації навчально-виховного 
процесу в вищих медичних навчальних закладах післяди-
пломної освіти. 5. Формування та розвиток власного про-
фесіоналізму шляхом самоосвіти. 6. Впровадження різних 
видів навчання з рейтинговою оцінкою знань і сформо-
ваних умінь слухачів, застосування нетрадиційних форм 
і методів психолого-педагогічної роботи зі слухачами. 7. 
Постійна модернізація напрямів професійної підготовки, 
основами яких молодий викладач також має оволодіти.

Все це вказує на необхідність створення умов для ефек-
тивного проходження адаптаційного процесу педагогів за-
значеної вище категорії. Для підвищення кваліфікації моло-
дих викладачів в 2001році в Харківській медичній академії 
післядипломної освіти була організована «Школа молодого 
викладача», а в подальшому розроблені навчальний план 
та програма циклу тематичного удосконалення «Питання 
професійної педагогічної діяльності молодого викладача в 
закладах післядипломної освіти «Школа молодого викла-
дача». «Школа молодого викладача» - елемент методичної 
системи Харківської медичної академії післядипломної 
освіти, яка дозволяє забезпечити педагогічну підтримку 
професійного розвитку молодого викладача на рівні су-
часних вимог. Зараховуються в Школу молоді викладачі зі 
стажем роботи до 5 років. Навчання проводиться протягом 
одного року, щомісячно (всього 78 навчальних годин).  Що-
річний набір складає в середньому 12-18 викладачів. 

Метою Школи є підвищення рівня теоретичних знань 
та набуття практичних навиків і професійної майстер-
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ності викладачів, психології та методології викладання; 
створення системи професійного становлення молодих 
викладачів; забезпечення продуктивної взаємодії досвід-
чених педагогів із молодими спеціалістами у спільній ви-
кладацькій діяльності. 

Основною тематикою занять є:  тенденції розвитку 
вищої медичної освіти; історія Харківської медицини; 
особливості організації навчального процесу в закладах 
післядипломної освіти; інноваційні технології навчання; 
формування та розвиток педагогічної майстерності ви-
кладачів; основи психології вищої школи; правові аспекти 
в медицині та в вищій школі; культура усного фахового 
спілкування та етика педагогічної діяльності; дресс-код 
в вищих медичних навчальних закладах; навчально-
методичне забезпечення навчальної роботи в системі піс-
лядипломної освіти. Лекції читають видатні професори та 
доценти нашої академії, а також запрошені з інших ВНЗ 
(НТУ «ХПІ», ХНУ ім. В.Н. Каразіна та ін.). Лекції несуть 
не тільки нову актуальну інформацію, але і є прикладом 
методичної, ораторської, поведінкової, виховної майстер-
ності педагога-професіонала.

На семінарських та практичних заняттях молоді ви-
кладачі навчаються:

- співпрацювати зі слухачами, лікарями-інтернами, 
колегами;

- визначати конкретні навчально-виховні завдання, 
виходячи із загальної мети виховання з урахуванням віко-
вих та індивідуальних особливостей слухачів, соціально-
психологічних особливостей колективу;

- вивчати особливості колективу і особистість окремо-
го слухача та лікаря-інтерна з метою проектування їхнього 
розвитку і виховання;

- здійснювати поточне і перспективне планування пе-
дагогічної діяльності (навчальної і самостійної роботи з 
предмета, колективної діяльності слухачів, тощо);

- проводити заняття, використовувати різні форми й 
методи організації навчальної  діяльності слухачів, органі-
зовувати колектив на виконання поставлених завдань;

- організовувати й проводити науково-педагогічні, 
психологічні, фахові  дослідження; 

-  самостійно оцінювати якість своєї роботи і власні 
досягнення, бачити помилки і вміти накреслювати шляхи 
їх подолання. 

В подальшому на базі Школи планується відкрит-
тя «Центру лідерства» для виявлення серед молодих ви-
кладачів особистостей, якім притаманні лідерські якості, 
з метою подальшого розвитку їх управлінської компе-
тентності.

Таким чином, навчання в «Школі молодого виклада-
ча» сприяє покращенню якості навчального процесу, ста-
ну навчально-методичної документації, впровадженню 
інноваційних технологій навчання, і, як наслідок, більш 
високому рівню фахової підготовки молодого викладача.
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Результатом  навчання студентів-стоматологів повинно стати набуття ними професійних вмінь, що формуються на основі 
знань і практичних навичок. Вдосконалення загальних   та фахових компетентностей студентами-стоматологами дозволить їм 
в майбутньому вільно і правильно орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві та адекватно реагувати на динаміку 
змін на конкурентному ринку праці. 

The result of student-dentists learning should be the acquisition of professional competencies which are based on the knowledge 
and practical skills. Improving general and professional competence of students-dentists in the future will allow them to freely and 
properly oriented in modern information society and adequately respond to dynamic changes in the competitive labor market.

Вступ. Освітні системи сучасних розвинених країн 
одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних 
технологій, узгодження їх із сучасними потребами ін-
теграції до єдиного європейського освітнього простору 
вважають орієнтацію навчальних програм на компе-
тентністний підхід та створення ефективних механізмів 
його запровадження. Набуття   та вдосконалення загаль-
них  (generic competences, transferable skills) та фахових 

компетентностей (subject speci c competences) дозволить 
теперішнім студентам в майбутньому вільно і правильно 
орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві та 
адекватно реагувати на динаміку змін на конкурентному 
ринку праці. Вони можуть бути використані в різних сфе-
рах діяльності людини для виконання певних завдань, а 
також служити їй при виборі моделі поведінки в різних 
ситуаціях.
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Основна частина. Навчання студентів на кафедрі 
пропедевтики терапевтичної стоматології відбувається як 
процес управління їхньою діяльністю  з опанування  зна-
ннями, навиками, уміннями, розвитком професійних зді-
бностей кваліфікованого лікаря терапевта-стоматолога. 
В процесі освоєння професійної діяльності змінюються 
механізми психологічних властивостей особистості від-
повідно до вимог професії. Наявні у людини професійно 
важливі якості характеризуються різним рівнем розвитку, 
але вони не пристосовані до конкретного виду діяльнос-
ті. Лише в процесі навчання відбувається функціональне 
об’єднання окремих професійно важливих  та загальних 
якостей, які проявляють себе в режимі взаємодії.

В процесі  навчання студенти-стоматологи набувають 
різні види практичних навиків: сенсорно-перцептивні – 
навики сприймання – розрізнення ознак патологічного 
процесу (запалення, демінералізації, новоутворення тощо) 
на основі таких методів  обстеження як огляд (візуальне 
оцінювання), перкусія (сприйняття на слух), пальпація 
(тактильне відчуття) та інші; мануальні (рухові) – нави-
ки виконання окремих діагностичних та лікувальних ма-
ніпуляцій; інтелектуальні – навики вирішення клінічних 
задач на встановлення  попереднього діагнозу, проведення 
диференційної діагностики, оцінювання та трактування  
результатів лабораторних методів діагностики, визначен-
ня плану обстеження чи лікування.

Процес формування будь-якого навику має деякі за-
гальні ознаки.

Перша ознака — об'єднання багатьох елементарних 
рухів (або розумових актів) у єдине ціле, що відбуваєть-
ся на підставі закону формування тимчасових нервових 
зв'язків, відкритих І. П. Павловим. Навик означає утворен-
ня та функціонування в корі великих півкуль стійкої сис-
теми тимчасових нервових зв'язків, які називаються дина-
мічним стереотипом. Вироблення динамічного стереотипу 
створює умови, за яких одночасно з автоматизованим ак-
том може виконуватися складніша аналітико-синтетична 
діяльність. Це відбувається на попередньому етапі  -  по-
чатку усвідомлення навичок, чіткого розуміння мети, але 
недостатнього уявлення про способи її досягнення; при 
виконанні дій мають місце значні помилки.

Друга ознака — поступове усунення зайвих рухів (або 
елементів дій) і зменшення напруженості.     Це характерно 
для аналітичного етапу –  оволодіння окремими елемента-
ми дій, чітким розуміння того, як потрібно виконувати дії, 
часто поєднано з неточним, нестабільним їх виконанням, 
зайвими рухами при інтенсивній концентрації довільної 
уваги.

Третя ознака — перенесення уваги з процесу на ре-
зультат праці. Наприклад, опанувавши навики роботи 
зі стоматологічним наконечником (розрахунок сили, на-
прямку рухів бора, фіксація інструментів, що обертаються 
на великій швидкості), студент переносить увагу з того, 
як препарувати, на те, як зробити правильний доступ до 
каріозної порожнини, що потрібно видалити і яку фор-
му каріозної порожнини необхідно сформувати.   Це так 
званий синтетичний етап –  формування цілісної системи 
трудових рухів, дій, автоматизація навичок, коли виконан-
ня роботи стає все більш якісним, зникають зайві рухи, 
послаблюється довільна увага.

Четверта ознака — формування ритму виконання дій. 
Завдяки ритмічності, людина, яка володіє навиком, може 
працювати довгий час без утоми.

П'ята ознака формується на етапі закріплення і ви-
сокої автоматизації дій. Вона полягає в точному, економ-
ному, стабільному виконанні завдань, набутті широких 
можливостей довільно змінювати темпи роботи, обирати 
різні способи та техніки  для усвідомленого її приско-
рення чи сповільнення. Таким чином, формується авто-
матизм рухів і дій та створюються умови для одночас-
ного виконання більш складної аналітико-синтетичної 
діяльності.

Практичні навички в залежності від рівня їх сфор-
мованості, а також перерв у роботі можуть руйнуватися. 
При цьому високоавтоматизовані мануальні навички дуже 
стійкі, а сенсорно-перцептивні — найменш стійкі, хоча 
швидко відновлюються.

Результатом  навчання студентів-стоматологів пови-
нно стати набуття ними професійних вмінь, що форму-
ються на основі знань і практичних навичок. Психоло-
гічною основою останніх є розуміння взаємозв’язків між 
метою професійної діяльності, умовами і способами її 
виконання.

   На кафедрі пропедевтики терапевтичної стоматоло-
гії використовуються різні методи формування професій-
них вмінь:

- алгоритмічне навчання – студент отримує завдання 
і  чіткий алгоритм дій для  його вирішення (часто вико-
ристовується при засвоєнні діагностичних методів дослі-
дження чи окремих лікувальних маніпуляцій);

- проблемне навчання, коли студент отримує необ-
хідну інформацію і повинен самостійно розв’язати певну 
проблему із застосуванням знань (problem-based);

- метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, 
основаного на навчанні шляхом вирішення конкретних за-
дач – ситуацій (case-metod);

- професійні ділові ігри з віртуальним пацієнтом (vir-
tual patient);

- робота в малих групах, метод конкурентних груп 
(team-based learning) при роботі з реальним пацієнтом.

У своєму формуванні професійні вміння проходять 
декілька етапів: від початкового вміння, яке характери-
зується усвідомленням мети дії і пошуком способів її ви-
конання на основі раніше набутих знань і навичок, через 
етапи недостатньо вмілої діяльності, коли наявні знання 
про способи виконання діяльності поєднуються з вико-
ристанням раніше отриманих, неспецифічних для даної 
діяльності навичок, та окремих загальних вмінь – добре 
засвоєних, але вузьких, що можуть бути використані в 
різних видах діяльності, до високо розвинутих майстер-
них вмінь, що характеризуються творчим використанням 
знань і навичок щодо професійної діяльності лікаря-
стоматолога, усвідомленням мети, мотивів вибору і спо-
собів її досягнення. 

Висновок. Притримуючись компетентнісного під-
ходу, можна стверджувати, що завдання педагога вищої 
школи  - навчити студента вчитися, створити такі умови 
праці та оцінювання студента, при яких буде підвищува-
тися його організованість, збільшуватися його мотивова-
ність до ефективної освітньої діяльності та прагнення до її 
вдосконалення,  здійснюватиметься моніторинг і самокон-
троль. Навчальна діяльність у кінцевому результаті пови-
нна не просто дати студенту медичного ВУЗу суму знань, 
умінь чи навичок, а сформувати рівень фахових та про-
фесійних компетенцій, тобто є націленою на формування 
творчої особистості.
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І. М. Потішний, Л. В. Гусак 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Процес євроінтеграції дедалі помітніше впли-
ває на вищу освіту в Україні та передбачає здійснення її 
модернізації в контексті європейських вимог. Одним із 
основних завдань вищої школи на сьогодні є інтеграція на-
уки та освіти [1], виховання творчо мислячого спеціаліста, 
який здатний безперервно поповнювати свої знання впро-
довж професійної діяльності за умов високої конкуренції 
на ринку праці [2]. 

Наукова робота навчає студентів аналізувати та сис-
тематизувати різнобічну наукову інформацію, дозволяє 
набути необхідних умінь та навичок  при виконанні екс-
периментальних досліджень, а також здійснювати інтер-
претацію отриманих даних та оприлюднювати результати 
досліджень.

Основна частина. Специфіка фармакогностичних 
досліджень полягає у використанні як об’єктів дослі-
джень лікарських рослин, які студенти-гуртківці кафедри 
фармакогнозії з медичною ботанікою самостійно заготов-
ляють у весняно-літній період. Це формує в студентів за-
цікавленість у подальшому фітохімічному та морфолого-
анатомічному вивченні власноруч заготовленої у при-
родних умовах чи вирощеної рослинної сировини. При 
дослідженні культивованих лікарських рослин студенти-
гуртківці кафедри беруть участь у догляді за ними.

На засіданнях студентського наукового гуртка кафедри 
обговорюються актуальні напрямки фармакогностичних 
досліджень неофіцинальних лікарських рослин та шляхи 
їх пошуку для фармації, можливості створення нових фі-
тосубстанцій з перспективних видів рослинної сировини, 
а також заслуховуються доповіді студентів за тематикою 
проведених ними наукових досліджень.

Підготовка тез доповідей за матеріалами виконаних 
експериментальних досліджень з наступною участю у ро-
боті конференцій сприяє розвитку в студентів вміння ана-
лізувати результати роботи, відповідно їх оформляти та 
оприлюднювати. Студенти-гуртківці кафедри неодноразо-

во виступали на Всеукраїнських і Міжнародних наукових 
конференціях та конгресах, конкурсах наукових робіт, де 
отримали чимало нагород за кращі наукові доповіді.  

В останні роки відмічаємо тенденцію до поступового 
збільшення відсотка студентів, які працюють у студент-
ському науковому гуртку кафедри та виконують диплом-
ні роботи з фармакогнозії. Частина з них беруть активну 
участь в організованих у Тернопільському державному 
медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського  наукових 
студентських програмах – „Студент  -  майбутній фахівець 
високого рівня кваліфікації” та „Студентська наука і профо-
рієнтаційне навчання”. Слід відзначити, що для студентів-
старшокурсників фармацевтичного факультету участь у 
студентському науковому гуртку кафедри дає можливість 
виконувати та захищати дипломні роботи як окремі форми 
підготовки студента до майбутньої професійної діяльності. 
Без сумніву, це є передумовою якісної підготовки майбутніх 
провізорів, які мають змогу набути вмінь і навичок наукової 
діяльності впродовж навчання в університеті. 

Висновки. Вважаємо, що участь студентів у наукових 
дослідженнях сприяє формуванню висококваліфікованих 
фахівців, які оволоділи основами наукового світогляду 
щодо можливостей вивчення та застосування лікарських 
рослин, вміннями активно оперувати отриманими знання-
ми і навичками відповідно до прогресу у науковій сфері, 
потреб життя і трудової діяльності.

Література
1.Корда М.М. Шляхи імплементації Закону України 

“Про вищу освіту” в Тернопільському державному медич-
ному університеті / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, І.М. Кліщ 
// Медична освіта. – 2015. - № 2 (66). – С. З4–38.

2. Singleton A.J. Teaching Pharmacy students how to 
manage effectively in a highly competitive environment  / 
A.J. Singleton, L.M. Nissen // Int. J. pharm. education. –  
2014. – V. 14 (6). – P. 271–274.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

В. А. Маслянко, І. І. Білоус

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Вступ.Для сучасного стану розвитку національної ви-
щої освіти характерні модернізація іреформування, спря-
мовані на приєднання до Болонського процесу з метою 
входження вєвропейський освітній і науковий простір. 

Основна частина.Кредитно-модульна система як 
невід'ємний атрибут Болонськоїдеклараціїмаєдвіосновні-
функції.

Перша – сприяннямобільностістудентів і викладачів-
таспрощення переходу з одного університету до іншого.

Друга – акумулююча, чіткевизначенняобсягівпроведе-
ної студентом роботи з урахуваннямусіхвидівнавчальної та 
науковоїдіяльності. Сума кредитівзасвідчує, на щоздатний 
студент, якийнавчається за тієючиіншоюпрограмою.

Однак для студента – майбутньогофахівця – важливо не 
лишеосмислити й засвоїтиінформацію, а й оволодіти спосо-
бами її практичного застосування і прийняттярішень. За та-
ких умов зменшуєтьсячастка прямого, ззовнізаданогоінфор-
мування, і розширюєтьсязастосуванняінтерактивних форм і 
методівроботистудентівпідкерівництвомвикладача (тьютора) 
та повноцінноїсамостійноїроботи в лабораторіях, читальних 
залах, на об'єктахмайбутньоїпрофесійноїдіяльності, що осо-
бливо важливо для системидистанційногонавчання.

Тьюторськезаняття – такий вид організаціїнавчальноїді-

яльностістудентів, у якомупроцесучінняпобудовано в осно-
вному на самостійнійроботістудентів, а процесвикладання-
полягає у здійсненні контролю за рівнемвиконанихзавдань, 
а також у наданніпроміжноїконсультативноїдопомоги.

Ефективністьтьюторських занять у тому, що вони міс-
тятьрізнівидинавчальноїроботи: ситуаційнізавдання, тес-
товізаняття. 

Специфікоюнавчання у медичномувузіпередбачено і 
традиційнеопитуванняпід час аудиторних занять та біляліжка 
хворого. Необхідновраховуватизначнийдосвідвітчизняноїш-
колилікарів з їївіковимитрадиціями, досвідом та здобутками. 

Висновки.Таким чином, поєднаннякласичноїшколивик-
ладання та новітніхЄвропейськихнапрямківосвіти є тою пере-
вагоювітчизняноїсистемиосвіти, яка дозволяєнадати студен-
там повноцінні та конкурентоспроможнізнання з медицини.

Література
1. Про впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу – наказ МОН України № 
744 від 30.12.2005 р.

2. Товажнянський Л.Л. Болонський процес: 
цикли,ступені, кредити / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, 
Б.В. Кліменко – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 144 с.  

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФТИЗІАТРІЇ

Н. А. Мацегора, І. М. Смольська, О. А. Бабуріна, О. Я. Лекан, О. М. Леоненко-Бродецька 

Одеський національний медичний університет

На початку  ХХІ віку глобальною проблемою у світі 
стали  значне зростання захворюваності на туберкульоз, 
поширення вірусу імунодефіциту людини та щорічний ріст 
мультирезистентного туберкульозу, зокрема серед хворих 
на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. Такі тяжкі хронічні соматичні 
хвороби істотно змінюють  всю соціальну ситуацію роз-
витку людини,  призводять до обмеження кола контактів з 
оточенням.  Аналіз літературних джерел та власних даних 
свідчить, що поширення таких психічних розладів, як ас-
теноневротичний синдром, тривожний стан, депресивний 
синдром дуже часто зустрічаються при туберкульозі, що 
утруднює повноцінне спілкування та обстеження хворого 
лікарем та знижує прихильність його до лікування.

Незважаючи на існуючу проблему, типові та робочі 
програми за фахом «фтизіатрія» не передбачають розгляд 
питань психології спілкування лікаря і хворого на тубер-
кульоз та коінфекції.

Основою навчання на кафедрі фтизіопульмонології, 
як і на інших клінічних кафедрах, є самостійна робота сту-
дентів під контролем викладача біля ліжка хворого. При 
спробі втілення отриманих знань, яке відображається в 
безпосередньому обстеженні хворого, призначенні необ-
хідного лікування, студенти відчувають певні труднощі 
при спілкуванні з хворими на туберкульоз та ко-інфекцію 
ТБ/ВІЛ через їх негативізм.

Важливу роль в педагогічній технології  як модельних, 
так і емпіричних об’єктів самостійної роботи студентів віді-
грає особистість викладача, його професійна компетентність, 
психолого-педагогічні знання та вміння. Творчий педагог 
створює в аудиторії атмосферу, котра посилює мотивацію 

навчання, сприяє та стимулює прагнення студентів до само-
вираження. Розширення самостійної роботи студентів визна-
чає необхідність включення в методичні рекомендації для ви-
кладачів питань міжособистого спілкування лікаря і хворого. 
Ці питання окремим блоком можуть бути включені до мето-
дичних розробок тем, в яких розглядаються питання курації 
хворого та клінічного розбору хворого. Вони складаються з 
презентації основ ефективного міжособистого спілкування і 
мінірольової гри з подолання бар’єрів спілкування.

Оволодіння студентами основами ефективного спіл-
кування, такими як його  складові: джерело інформації, 
одержувач інформації, вербальні та невербальні засоби та 
бар’єри спілкування; зворотній зв’язок; шляхи подолання 
проблем стигматизації та дискримінації хворих на тубер-
кульоз та ВІЛ-інфекцію сприяє усвідомленому оволодін-
ню студентом компетенціями та уміннями, необхідними 
для майбутньої професійної діяльності.

Якщо викладачі та студенти дотримуватимуться відо-
мого твердження, що «до лікаря приходить не хвороба, а 
хвора людина», то оволодіння лікарською майстерністю 
буде ефективним й оптимальним.

Література
1. Тодоріко Л.Д., Петренко В.І., Єременчук І.В., Гер-

ман А.О. Психосоматичні та соматопсихічні синдроми у 
клініці хвороб органів дихання // Туберкульоз, легеневі 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ

Н. А. Мацегора, О. Є. Шпота, М. Ю. Голубенко 

Одеський національний медичний університет

Вступ. Одне з головних завдань медичної освіти - 
формування навичок клінічного мислення у майбутнього 
лікаря, основою якого є формування логічного, конструк-
тивного і систематизованого підходу до засвоєння учбово-
го матеріалу. У вирішенні цього завдання самостійна ро-
бота студентів (СРС) повинна займати провідні позиції, а 
процес навчання набути характеру самостійної навчальної 
праці студентів. 

Основна частина. СРС – найважливіша ланка кон-
цепції індивідуалізації навчання. Поряд з цим,  вона пе-
редбачає спілкування між студентами і, таким чином, 
сприяє формуванню навичок роботи в команді. Даний 
вид компетенції розглядається як інструмент, що дозволяє 
поліпшити якість знань за допомогою спільного обгово-
рення і дискусії. Існують наступні види СРС: пошук і ви-
вчення додаткової літератури; конспектування матеріалу, 
складання планів, тез; кодування інформації (створення 
алгоритмів, схем, структурно-логіч них схем лекції, за-
няття, теми взагалі, графіків тощо); написання рефератів, 
звітів, анотацій, доповідей, історій хвороби; підготовка до 
виступу з повідомленнями на семінарських заняттях; чер-
гування в клініці поза межами навчального часу; як найви-
щий рівень СРС – виконання фрагменту наукової роботи 
певної кафедри (дослідницька ро бота) з оформленням тез 
на конференцію, олімпіаду.

На кафедрі фтизіопульмонології Одеського націо-
нального медичного  університету  навчаються студенти  
4 –го та 6-го курсів за спеціальністю «Лікувальна справа» 
«Педіатрія» та «Стоматологія».  На СРС виділено:   50 го-
дин - 4курс «Лікувальна справа»; «Стоматологія»–20 го-

дин; 6 курс: 14 годин – «Педіатрія»; «Лікувальна справа» 
– 14 годин. 

Оцінювання СРС, що передбачена  учбовим планом, 
проводиться як на заняттях аудиторно, так і під час поточ-
ного контролю за усією темою.  У тому числі, оцінювання 
якості засвоєння СРС, здійснюється під час захисту істо-
рії хвороби , що дає дозвіл до складання диференційного 
заліку.

СРС сприяє активізації творчої діяльності студентів, 
на яку спрямована організація учбового процесу.

Висновки. Таким чином, роль СРС у забезпеченні 
підготовки майбутнього фахівця заключається у тому, що:

- у студентів формується самостійний підхід до ви-
вчення розділів теми; 

- складається необхідність ставити конкретні питан-
ня, за якими студенти  зможуть підходити до  рішення про-
блемних теоретичних і практичних задач.

- при самостійній роботі в команді (наприклад, дис-
кусія, ділова гра та інші форми СРС) студентами  відобра-
жаються різні точки зору на одне і те саме питання, що дає 
можливість порівнювати різні погляди, аналізувати їх, це 
сприяє більш якісному засвоєнню учбової теми.

Література
1. Рогачевський О.П., Чернецька О.В., Пашенко Т.І. 
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Вступ. У державній цільовій соціальній програмі 
“Молодь України” на 2016-2020 сформульовано пріо-
ритетне значення напряму збереження психологічного 
здоров’я молоді: принцип «У гармонії з собою і світом», 
тобто сприяння «зміцненню психічного здоров’я моло-
дих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин 
у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репро-
дуктивного здоров’я молоді, популяризація серед моло-
ді знань з безпеки життєдіяльності» [1]. Одним з дієвих 
механізмів вирішення сформульованих завдань є активна 
робота психологічних служб ВНЗ. 

Основна частина. Основними напрямами роботи пси-
хологічної служби ОНМедУ  є: 1) індивідуальна та групова 
робота з діагностики та коректування деструктивних пси-
хологічних станів студентів, аспірантів та викладачів [2]; 
2) науково-дослідна робота співробітників кафедри філо-
софії та біоетики, аспірантів-психологів та студентів, що 
спрямована на дослідження індивідуально-психологічних 
особливостей студентів-медиків і науковців-медиків. А 

також на розробку, апробацію та впровадження в психо-
логічну та викладацьку практику методик і програм для 
діагностування, розвитку психологічних можливостей 
особистості: адаптивності,  аксеологічної спрямованості, 
інноваційного потенціалу особистості, зрілих когнітивних 
навичок та комунікативної компетентості.     

 В межах загальнодержавної програми «Здоров’я-
2020: Український вимір», за напрямом «Психічне 
здоров’я» працівниками психологічної служби ОНМедУ 
були проведені дослідження:

1) В межах кандидатської дисертації Медянової О. В. 
«Когнітивні складові як чинник розвитку ціннісної сфери 
особистості студента-медика» проводилось дослідження 
співвідношення когнітивних та ціннісних складових осо-
бистості з позицій постнекласичної методології на кон-
тингенті студентів-медиків ОНМедУ [3]. Дослідження 
підтвердило, що розвиток когнітивних складових сприяє 
зменшенню конфліктності та неструктурованості цінніс-
ної сфери особистості студентів-медиків; 2) Дисертацій-
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не дослідження Куцебо О. М. «Психологічні захисні ме-
ханізми особистості  майбутніх медиків» [4]; 3) В межах 
кандидатської дисертації Кривцової Н. В. «Психологічний 
резерв самореалізації особистості дослідника» було про-
ведено дослідження зв’язків між показниками інновацій-
ного потенціалу особистості і соціальної адаптивності 
[2]; 3) В межах кандидатської дисертації Мадінової Ю. І. 
«Психодіагностика та корекція особистісної дезадаптації 
у студентів-медиків під час первинної професіоналізації: 
симптомокомплекс композиційної організації малюнка» 
виявлені композиційні особливості малюнків студентів-
медиків, що свідчать про стан психо-фізіологічної та психо-
соціальної дезадаптації [2];4) В межах науково-дослідної 
роботи студентів та психодіагностичного напрямку роботи 
психологічної служби ОНМедУ були виконані досліджен-
ня:  Паску В.М. «Дослідження самооцінки особистості та 
харчової поведінки юнацтва» [5, c.38-39]; Клочкова Г.О., 
Грейц Я.О. «Виявлення проблем у сферi комунікації» [5, 
c.38-39]; Черкасенко М.А., Останина Д.Ю. «Исследование 
факторов, усиливающих восприимчивость студентов-
медиков к эффектам толпы» [5, c.42]; Медянова Є.К., 
Затула О.С. «Исследование влияния перфекционизма на 
индивидуально-психологические особенности студентов-
медиков» [5, c.37-38]. 

Таким чином, науково-дослідна робота в межах пси-
хологічної служби ВНЗ спрямована як на з’ясування пси-
хологічного стану та його можливих порушень у студен-
тів, аспірантів та викладачів, так і на закріплення навичок 
дослідницької роботи та розвитку інноваційних можли-
востей студентів, що планують наукову діяльність. 

Висновки. Психологічний супровід вищої осві-
ти потребує наукових даних стосовно індивідуально-
психологічних особливостей особистості учасників на-
вчального процесу;  розробки, апробацій та впровадження 
методик, спрямованих на оптимізацію учбового простору, 

розвиток учбової та професійної компетентності як викла-
дачів, так і майбутніх медиків; своєчасної та ефективної 
діагностики деструктивних станів, а також потенцій роз-
витку особистості. Тому розвиток та активізація як науко-
вої, так і діагностико-корекційної роботи психологічної 
служби ВНЗ є актуальним завданням  сьогодення.
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ГРУПОВИЙ ТРЕНІНГ ЯК МЕТОДИКА ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. В. Мироненко 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Одну з провідних ролей у формуванні бази знань 
студентів медичних учбових закладів є опанування ал-
горитмами трактування результатів функціональних ме-
тодів дослідження хворих. Згідно з програмою навчання 
необхідним є затверджений перелік практичних навичок, 
що дозволяє ознайомитись з базовими дослідженнями та 
навчитись їх розшифровці. Для ознайомлення створені 
методичні розробки для кожного практичного заняття, 
для відпрацювання відведено час роботи в аудиторії без-
посередньо з викладачем. Однією з методик навчання є 
груповий тренінг, який застосовується для відпрацювання 
маніпуляційної техніки та алгоритму аналізу результатів.

Мета: оцінити ефективність застосування групового тре-
нінгу у засвоєнні практичних навичок студентами 4 курсу.

Матеріали та методи: робота проводиться в кабінеті 
функціональної діагностики та/або учбовій аудиторії. Гру-
па студентів 4-го курсу знаходиться в кабінеті функціо-
нальних досліджень під час обстеження хворих. Викладач 
знайомить студентів з методикою проведення досліджен-
ня та демонструє його проведення на прикладі пацієнтів 

та/або двох-трьох осіб з студентів. Надалі в учбовій ауди-
торії проводиться детальний розбір протоколу обстеження 
як хворого, так і здорових осіб. Надається алгоритм роз-
шифровки результатів. Викладач демонструє приклади 
розшифровки. Наступним етапом є самостійна робота 
студентів з результатами обстеження: вони отримують 
для аналізу 2-3 зразка та дають заключення щодо його ре-
зультатів. Студенти, які швидко засвоїли алгоритм, стають 
експертами для інших. Якщо  один з студентів виконує за-
вдання невірно, то студенти-експерти виправляють його 
помилки. Далі викладач надає час для групової роботи: 
студентам надаються ситуаційні завдання, які включають 
результати метода обстеження, який опрацьовується.

Висновки: груповий тренінг в умовах професійного 
середовища дозволяє надати усім студентам якісний ал-
горитм аналізу методів функціональних досліджень, по-
будувати вірне уявлення про методику проведення та мету 
проведення дослідження, що призводить до формування 
клінічного мислення та вміння працювати у злагодженому 
колективі
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PRACTICE – FAMILY MEDICINE TO ENGLISH-SPEAKING STUDENTS
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Стаття розглядає організаційно-методичні особливості та проблеми викладання дисципліни загальна практика – сімейна 
медицина студентам VI курсу міжнародного факультету англійською мовою. На підставі накопиченого досвіду викладання 
пропонуються шляхи вирішення цих проблем: адаптації вітчизняної програми до особливостей викладання дисципліни 
в зарубіжних країнах, активізація роботи зі створення навчально-методичних посібників та практикуму англійською 
мовою відповідно до навчальної програми, оновлення і вдосконалення бази тестових та ситуаційних завдань клінічної 
спрямованості.

Ключові слова: сімейна медицина, іноземні студенти, викладання англійською мовою.
The article considers the certain methodical peculiarities and speci c questions of teaching general practice – family medicine to 

English-speaking students of international faculty. On the basis of experience the pathways of solving these problems are suggested to 
be. It was offered the adaptation of national programs to the teaching in foreign countries, active creation of study manuals on English 
language, with theoretical material according to working program, update and improve tests and situational tasks database, creation of 
notebook for practical lessons.

Key words: family medicine, English-speaking students, teaching.

Вступ. Сімейна медицина широко поширена в країнах 
Європи і займає центральне місце в наданні медичної до-
помоги як найбільш раціональна з погляду економного ви-
користання ресурсів охорони здоров'я та ефективного ма-

сового обслуговування населення [1, 2]. Лікар загальної 
практики є спеціалістом, який надає необхідну 
первинну медико-санітарну допомогу всім членам 
сім'ї незалежно від їх віку, статі, характеру захворювання, 
з урахуванням психологічних, соціальних, культурних та 
індивідуальних особливостей пацієнта і сім'ї [3]. Сімей-
ний лікар може вирішувати до 90% медичних проблем па-
цієнта, що дає великі економічні переваги [1, ё4]. 

Останнім часом в Запорізькому державному медично-
му університеті спостерігається збільшення кількості іно-
земних студентів, які отримують медичну освіту англій-
ською мовою. Проте наш досвід викладання іноземним 
студентам свідчить про наявність певних організаційно-
методичних особливостей, пов'язаних з викладанням ан-
глійською мовою і контингентом студентів.

Основна частина. Згідно з навчальною програмою 
на вивчення дисципліни «Загальна практика – сімейна 
медицина» відводиться 50 годин практичних занять і 40 
годин самостійної роботи [5]. Цієї схеми ми дотримувалися 
при проведенні занять з англомовними студентами. 

Практичне заняття з дисципліни «Загальна практи-
ка – сімейна ме-дицина» складається з декількох частин. 
Спочатку спільно з викладачем розглядаються теоретичні 
питання, проводиться вихідний контроль знань студентів, 
після цього студентам пропонується практичне застосу-
вання знань у вигляді рішення ситуаційних завдань. Ви-
дами навчальної діяльності студентів є практичні заняття 
та самостійна робота. Практичні заняття проводяться на 
клінічних базах кафедри загальної практики – сімейної 
медицини КУ «Центр первинної медико-санітарної допо-
моги №6» і в КУ «Центральна лікарня №4 Заводського ра-
йону». Особливу увагу при розборі теоретичного матеріа-
лу приділяється питанням місця сімейної медицини у за-

гальній структурі охорони здоров'я, принципам сімейного 
обслуговування населення, організації роботи сімейного 
лікаря, медико-соціальним аспектам здоров'я населення, 
діяльності сімейного лікаря в умовах страхової медицини, 
диспансеризації, реабілітації, питанням долікарської до-
помоги при найпоширеніших захворюваннях внутрішніх 
органів, організації роботи денних і домашніх стаціонарів, 
профілактичній медицині [1-4]. Мала місце необхідність 
адаптації вимог вітчизняної програми і особливостей ви-
кладання дисципліни в зарубіжних країнах, відмінності у 
програмах ведення амбулаторних пацієнтів терапевтич-
ного профілю з урахуванням трьохетапності надання ме-
дичної допомоги, проведенні диспансеризації здорових і 
хворих, оформлення медичної документації. 

При підготовці курсу практичних занять перед нами 
постала проблема відсутності навчальних матеріалів ан-
глійською мовою. В першу чергу це стосувалося мето-
дичних вказівок до проведення практичних занять. Тому 
нашою першочерговою задачею була їх адаптація та пе-
реклад на англійську мову. В наших методичних вказів-
ках та посібниках до проведення практичного заняття для 
студентів наводиться тема заняття, його актуальність, на-
вчальні цілі, перелік питань до самостійної теоретичної 
підготовки, практичних навичок, необхідний теоретич-
ний матеріал, ситуаційні та тестові завдання, алгоритми 
надання медичної допомоги.  Кращому засвоєнню теоре-
тичних знань та практичних навичок при підготовці до 
практичних занять та підсумкового модульного контр-
олю сприяє практикум, розроблений співробітниками 
кафедри..

Використання підготовлених на кафедрі навчально-
методичних матеріалі в процесі вивчення дисципліни 
сприяє кращому розуміння і більш глибокому осмисленню 
навчального матеріалу. Ефективність викладання загаль-
ної практики – сімейної медицини іноземним студентам 
6-го року навчання англійською мовою обумовлена також 
відсутністю мовного бар'єру між викладачем і студентом, 
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використанням професійної термінології англійською мо-
вою, застосуванням різноманітних наочних посібників. 

У ряді випадків деякі труднощі виникали у сприйнят-
ті мовлення викладача студентами-іноземцями, головним 
чином громадянами Індії, оскільки поза стінами навчаль-
ного закладу вони найчастіше розмовляють між собою на 
хінді, а англійську мову використовують переважно для 
читання підручників і методичних посібників.Крім того, 
при спілкуванні з хворими, студенти не мають можливості 
говорити з ними російською мовою, що вимагає участі ви-
кладача в процесі курації хворого. Опитування, клінічний 
огляд хворих, аналіз медичної документації вимагає синх-
ронного перекладу з боку викладача. 

З метою перевірки поточного і підсумкового рівня 
знань англомовних студентів співробітниками кафедри 
створена база тестових завдань англійською мовою. По-
точний контроль у вигляді тестових завдань з теми про-
водиться в кінці кожного практичного заняття. Результа-
ти тестування є складовою частиною оцінки знань сту-
дента.Самостійна робота студентів забезпечується всіма 
навчально-методичними матеріалами: методичними роз-
робками, мультимедійними презентаціями, посібниками, 
ситуаційними завданнями, збірками тестових завдань.

Перевірка знань студентів здійснюється в кінці циклу 
на підсумковому занятті завідувачем кафедри у вигляді 
співбесіди з ними. Крім цього, кожен студент отримує 4 
ситуаційні задачі, у результаті вирішення яких він пови-
нен сформулювати клінічний діагноз, запропонувати план 
обстеження пацієнта, призначити лікування, визначити 
методи первинної та вторинної профілактики. Підсумко-
вий тестовий контроль включає тестові завдання, які охо-
плюють всі розділи циклу.

Висновок. Таким чином, підвищенню ефективнос-
ті викладання дисципліни «Загальна практика – сімейна 
медицина» англомовним студентам сприяє активізація 
роботи по створенню навчально-методичних посібників 
англійською мовою, зміст яких охоплює весь теоретичний 
матеріал відповідно до навчальної програми, оновлення і 
вдосконалення бази тестових завдань та ситуаційних за-
дач клінічної спрямованості, створення і щоденне вико-
ристання практикуму для закріплення знань студентів. 
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СТУДЕНТІВ- СТОМАТОЛОГІВ

Н. С. Михайловська, О. О. Лісова

Запорізький державний медичний університет

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL FEATURES OF TEACHING DISCIPLINE "INTERNAL 
MEDICINE" FOR STOMATOLOGY STUDENTS 

N. S. Mykhailovskaya, O. A. Lisovaya

Zaporizhian State Medical University

Вивчення внутрішньої медицини дуже важливе для студентів стоматологічного факультету, оскільки специфіка роботи 
лікарів-стоматологів потребує навичок широкого клінічного мислення під час професійної оцінки профільних хворих. Успішне 
засвоєння майбутніми лікарями-стоматологами основ внутрішньої медицини потребує певних особливостей організації педа-
гогічного процесу. Реалізація навчально-методичних заходів згідно з досвідом, набутим у Запорізькому державному медично-
му університеті, дозволить студенту-стоматологу отримати бажаний обсяг теоретичних знань, в достатній мірі відпрацювати 
кожну з практичних навичок, рекомендованих програмою, сформувати клінічне мислення, що в кінцевому результаті  забез-
печить якісну теоретичну та практичну підготовку сучасного спеціаліста.

Study of Internal Medicine is very important for students of speciality “stomatology”, as the speci city of dentist’s work requires 
broad skills of clinical thinking in the professional assessment of patients. Successful mastering of fundamentals of internal medicine 
by future dentists requires certain organization features of the pedagogical process. The implementation of educational activities, in 
accordance with the experience of Zaporizhzhia State Medical University, will allow students to get the desired amount of theoretical 
knowledge, enough to ful ll each recommended by the program practical skills, to form a clinical judgment that provides the high 
quality theoretical and practical training of specialists.

Вступ. Вивчення внутрішньої медицини дуже важ-
ливе для студентів стоматологічного факультету, оскільки 

специфіка роботи лікарів-стоматологів потребує навичок 
широкого клінічного мислення під час професійної оцін-
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ки профільних хворих [1, 4, 8]. Як відомо, маніфестація 
багатьох захворювань внутрішніх органів починається зі 
змін на слизовій оболонці ротової порожнини, що спону-
кає хворого звертатись до лікаря-стоматолога [1]. Уважне 
спостереження за ротовою порожниною дає багато ін-
формації про стан внутрішніх органів людини, що робить 
лікаря-стоматолога важливим учасником процесу ранньої 
діагностики та профілактики внутрішніх хвороб.  Крім 
того, під час роботи лікаря-стоматолога можливе виник-
нення невідкладних станів, зумовлених патологією вну-
трішніх органів, і тактика, яку обере лікар-стоматолог, 
може стати вирішальним фактором у збереженні життя та 
здоров'я хворого [3, 5].

Успішна професійна підготовка майбутнього лікаря-
стоматолога в значній мірі залежить не тільки від змісту 
навчальної діяльності, а й методів навчання і контролю 
знань з дисципліни «Внутрішня медицина» [2 ,6].

Основна частина. У Запорізькому державному 
медичному університеті організація навчального процесу 
з дисциплін «Пропедевтика внутрішньої медицини», 
«Внутрішня медицина» для студентів, які навчаються за 
спеціальністю «Стоматологія», здійснюється за кредитно-
модульною системою відповідно до вимог типової 
програми [3,4]. Метою навчання студентів є придбання 
професійних знань, умінь і навичок для формування алго-
ритму рішення практичних завдань, формування клінічно-
го мислення і професійної поведінки [5].

Згідно з навчальним планом, викладання дисципліни 
«Пропедевтика внутрішньої медицини» та «Внутрішня ме-
дицина» для студентів-стоматологів здійснюється протя-
гом 2,3,4 років навчання [5]. Це досить тривалий час, який 
дозволяє зрозуміти специфіку студентів-стоматологів.

Студенти-стоматологи відрізняються підвищеною мо-
тивацією до освоєння своєї спеціальності, тому що багато 
хто з них готує себе до праці в умовах приватної медици-
ни. Знижений інтерес і мотивація до вивчення курсу вну-
трішньої медицини на рівні зі збільшенням інтересу до 
спеціалізованих для стоматологів дисциплін ускладнює 
засвоєння матеріалу [3]. 

Найактуальнішою проблемою організації навчально-
го процесу для стоматологів залишається розрив між те-
орією та практичною діяльністю,  занадто профільоване 
вивчення розділів об’єктивного статусу хворого, резуль-
татів лабораторних, інструментальних і рентгенологічних 
досліджень, які стосуються лише голови, обличчя і шиї на 
інших кафедрах [1, 3].

Фахова специфіка роботи лікаря-стоматолога не за-
вжди передбачає відповідні вимоги до обов’язкового опа-
нування всім рівням знань та практичних навичок, перед-
бачених нашою вітчизняною програмою [3, 6]. Тому став-
лення студентів до вивчення внутрішніх хвороб не однако-
ве. Це вимагає від викладача не тільки певних зусиль, але 
й вдалої побудови навчального процесу, аби не втратити 
позитивних мотивацій до опанування знань з внутрішньої 
медицини у майбутніх лікарів стоматологічного фаху. 

Для вирішення цих проблем нашою кафедрою прийма-
ється ряд заходів, спрямованих для максимального засвоєн-
ня матеріалу. В основі організації і проведення практичних 
занять зі студентами стоматологами лежить принцип інди-
відуального підходу до кожного студента. Згідно з нашим 
досвідом, підвищення якості навчання стоматологів дося-
гається шляхом спрощення подання теоретичного матеріа-
лу на тлі посилення контролю його засвоєння. Традиційне 

опитування визнано нами малоефективною формою визна-
чення рівня підготовки студентів стоматологів. Опитування 
будується у формі групової співбесіди з уточненням викла-
дачем запитань, що виникли у студентів. 

На кожному практичному занятті проводиться тес-
товий контроль вихідного рівня знань. Під керівництвом 
викладача проводиться клінічний розбір хворих з патоло-
гією внутрішніх органів. Обов’язково звертають увагу на 
наявність порушень слизових оболонок ротової порож-
нини при різній патології внутрішніх органів. Заняття за-
вершується проведенням тестового контролю заключного 
рівня знань студентів.

Велике значення надано лекціям, при цьому харак-
тер лекційного матеріалу змінюється. Матеріал подається 
дискретно та конкретно, завдяки використанню слайдів, 
таблиць максимально збільшується його наочність. На 
практичних заняттях передбачені мікролекції – вони про-
водяться щоденно, передуючи практичним зняттям, що 
дозволяє повторити вивчений матеріал та закріпити отри-
мані знання. 

Сучасне забезпечення якісної освіти лікарів-стомат-
ологів потребує від викладачів безперервного вдоско-
налення та креативних ідей, реалізованих на надійній 
матеріально-технічній базі. Тому викладачі кафедри 
постійно працюють над удосконаленням методики ви-
кладання дисципліни. Інноваційною формою науково-
методичного забезпечення навчальної діяльності на кафе-
дрі є пакет навчально-методичних матеріалів для студентів 
за спеціальністю «Стоматологія», який містить: тексти та 
конспекти лекцій; методичні розробки до практичних за-
нять та самостійної позааудиторної роботи студентів; збір-
ки тестових завдань для перевірки базисного, поточного 
та заключного рівня знань студентів; інформаційні стенди, 
відеофільми, мультимедійні презентації, що забезпечує 
краще сприйняття студентами основ внутрішньої медици-
ни. Особлива увага приділяється розв'язанню ситуаційних 
задач, що потребує від студентів не лише знання теоретич-
них основ дисципліни, а і вміння логічно мислити, аналі-
зувати інформацію та робити її узагальнення. 

Важливим аспектом викладання внутрішніх хвороб 
для студентів-стоматологів є збільшення наочності за ра-
хунок використання комп’ютерної техніки, відеофільмів, 
слайдів та фотографій за нозологічними одиницями для 
підвищення ефективності засвоєння матеріалу.

Висновок. Таким чином, реалізація вищеозначених 
заходів  дозволяє студенту-стоматологу отримати бажаний 
обсяг теоретичних знань, в достатній мірі відпрацювати 
кожну з практичних навичок, рекомендованих програмою, 
сформувати клінічне мислення, що в кінцевому результаті  
забезпечить якісну теоретичну та практичну підготовку 
сучасного спеціаліста.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ 

О. О. Нагорна, Н. О. Горчакова, В. Ю. Дяченко, І. С. Чекман  

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Всесвітня організація охорони здоров’я під-
креслює необхідність підготовки високоякісних спеці-
алістів. Одним з методів є акцентування уваги студентів 
саме на загальних питаннях предмету. В зв’язку з цим, 
створюються підручники і посібники, які присвячені за-
гальним питанням фармакології [1], що пояснюють мож-
ливість змін в організмі під впливом лікарських засобів 
(фармакодинаміка), їх перетворення в організмі (фар-
макокінетика), особливості цих процесів при введен-
ні лікарських засобів нанорозмірів (нанофармакологія) 
[2], побічну дію на міри допомоги при цьому [3].

Основна частина. Саме фармакологія є зв’язуючою  
ланкою між дисциплінами теоретичного напрямку та клініч-
ного. Мотиваційна функція першої лекції з загальної фарма-
кології повинна розкрити не тільки головну спрямованість 
предмету, взаємодію лікарського засобу і організму, але, 
застосовуючи інтерактивні методи викладання повного ма-
теріалу для студентів, створити базис для активізації їх піз-
навальної діяльності. Одне з основних завдань модульного 
навчання з загальної фармакології допомагає в багатоаспек-
тності подання учбового матеріалу з загальної фармакології 
з метою підвищення коефіцієнта активності кожного студен-

та при опануванні основними питаннями що є базисом для 
організації учбового процесу при опануванні спеціальною 
фармакологією [4]. Відсутність достатньої підготовки сту-
дентів з загальної фармакології не дозволяє подальше засво-
їти ним достатньою мірою аспекти спеціальної фармакології 
та успішно пройти тестовий контроль.

Висновки. Оптимізація організації навчання студентів з 
застосуванням сучасних підручників і посібників, присвяче-
них окремим питанням фармакології, допоможе трансформу-
вати підготовку студентів з фармакології на третьому курсі. 
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I. Horbachevsky Ternopil State Medical University  

Оснащення навчальних кімнат на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» інтерактивними дошками сприяє ефективній підготовці фахівців 
в галузі медицини або фармації.  Мультимедійні інтерактивні технології дозволяють підвищити унаочненню навчального про-
цесу; використовувати мультимедійні презентації для аудиторного навчання та реалізації самостійної роботи студентів; широ-
ко використовувати на практичних заняттях навчальні віртуальні програми, банк різнорівневих завдань, відеофільмів  тощо; 
ефективно готувати  студентів до здачі ліцензійного іспиту «Крок»; проводити практичні  заняття у формі ділових ігор; реалі-
зовувати системний проблемний підхід у вивченні фармакології.
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Such equipment like interactive whiteboards, which are located in class rooms of Pharmacology and Clinical Pharmacology 
Department, promotes and enhances the ef cacy and quality of training of specialists in Medicine and Pharmacy. Multimedia interactive 
technologies let us to improve the information transfer, to use multimedia presentations for auditory work and realization of extracurricular 
work of students. Such technologies possess the wide access for use of virtual education programs, banks of tests, video  lms etc. Using 
of interactive multimedia technologies allow to perform qualitative training of students for handing of licensed exam “Step”, conduct 
practical lessons in the form of business games; and implement a systematic approach to study the main topics of Pharmacology.

Вступ. Конкуренція та сучасний ритм освітніх послуг 
постійно зростає та вимагає від національної системи 
освіти постійно бути на передовій, що тісно пов’язано з 
європейським вибором нашої держави [1]. Сьогодні муль-
тимедійні технології – один із перспективних напрямів в 
інформатизації навчального процесу. Мультимедійні та ін-
терактивні технології інтегрують у собі потужні освітні ре-
сурси, що здатні забезпечити середовище для формування 
та розвитку ключових компетентностей студента-медика, 
до яких належать в першу чергу інформаційна й комуні-
кативна. Мультимедійні та телекомунікаційні технології 
відкривають принципово нові методичні підходи до орга-
нізації навчального процесу в системі вищої освіти. 

Мультимедійні інтерактивні системи – це комплексні 
взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням інтер-
активного програмного забезпечення з використанням 
сучасних технічних і програмних засобів, які об’єднують 
текст, звук, графіку, фото, відео тощо в одному цифровому 
відтворенні. 

Стрімкий розвиток медицини та фармації вимагає 
новітніх підходів до викладання фармакології, зокрема 
оновлення методичного та технічного забезпечення на-
вчального процесу відповідно до умов сьогодення.  Інтер-
активні методи  навчального процесу, висококваліфіко-
ваний колектив та сучасна комп’ютерна техніка є на сьо-
годні необхідною складовою  в системі вищої  медичної  
освіти. Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського не стоїть осторонь викликів су-
часності.  В університеті відбувається системне оновлення 
матеріально-технічної бази та активно впроваджуються  
нові інтерактивні методи навчання. 

Основна частина. На кафедрі фармакології з клі-
нічною фармакологією студенти медичного факультету 
спеціальностей “Лікувальна справа”, “Здоров’я людини” 
та “Медико-профілактична справа”, фармацевтичного фа-
культету спеціальностей “Фармація, “Клінічна фармація” 
“Технологія парфумерно-косметичних засобів”, стомато-
логічного факультету спеціальності “Стоматологія” ви-
вчають фармакологію згідно типових робочих планів та 
типових програм, адаптованих до вимог та положень За-
кону України «Про вищу освіту» [2]. 

Для кращого засвоєння фармакології викладачі кафе-
дри використовують багатогранний, інтегрований підхід, 
який відповідає практично-орієнтованій (Z-системі) на-
вчання, що передбачає тісний взаємозв’язок між фармако-
логією та іншими дисциплінами. Відновлення стрічкової 
системи навчання у навчальному процесі сприяло змен-
шенню навантаження на студента, допомогло більш чіткій 
структуризації знань з  та дало можливість більше часу 
присвятити самостійній роботі [3, 4, 5].

Сучасним нововведенням кафедри фармакології з клі-
нічною фармакологією є використання шести мультиме-
дійних інтерактивних дошок, якими обладнанні навчальні 
кімнати. Тривалий досвід викладання предмета показав, 
що для кращого розуміння і засвоєння фармакодинаміки 
та фармакокінетики лікарських засобів, недостатнім є ауо-
діовідтворення матеріалу, необхідним є унаочнення.

Інтерактивні мультимедійні дошки є засобом візуалі-
зації, який працює в  системі touch pad.  Студенти можуть 
виписувати на дошках рецепти на різні лікарські форми 
(рис. 1).  Викладачі  використовують інтерактивні дошки 
для унаочнення матеріалу щодо особливостей фармакоди-
наміки чи фармакокінетики лікарських засобів. Інтерак-
тивні дошки  та мультимедійні системи мають під’єднання 
до системи Інтернет, що дає можливість викладачеві з 
групою студентів в он-лайн доступі переглядати сучасні 
аспекти фармакологічних властивостей лікарських засобів 
(рис. 2).

Представлення матеріалу у вигляді Power point 
presentation використовується викладачами під час пояс-
нення матеріалу на практичних заняттях. Окрім того, на-
явність таких дошок дозволяє студентам представляти ре-
зультати своєї самостійної роботи у вигляді презентацій.  

У кафедральній базі налічується понад 300 навчаль-
них відеофільмів українською та англійською мовами, 
які вільно відтворюються на мультимедійних дошках, що 
сприяє кращому засвоєнню матеріалу. 

Наявність мультимедійних дошок дало змогу прово-
дити активну підготовку студентів різних факультетів та 

Рис. 1 Заняття з основ загальної рецептури проводить 
зав. кафедри проф. Олещук О.М.

Рис. 2. Професор кафедри фармакології з клінічною 
фармакологією  проф. Посохова К.А. проводить практич-
не заняття з фармакології 
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спеціальностей до ліцензійного тестового іспиту Крок-1. 
Викладачі кафедри акцентують увагу студентів на специ-
фіці розв’язування тестів такого типу. 

На кафедрі є комп’ютерний клас на 24 робочих місця, 
з вільним доступом до інтернету, окрім того, доступним 
є Wi-Fi зв'язок. В процесі підготовки до заняття студен-
ти активно використовують ресурси Інтранету. На Веб-
сторінці кафедри розміщені презентації лекцій, матеріали 
для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, 
віртуальні програми, методичні розробки  до практичних 
занять. 

Оснащення навчальних кімнат кафедри мультимедій-
ними дошками  та відеосистемами з широкоформатними 
моніторами дозволило більш активно використовувати під 
час практичних занять сучасні форми навчання з викорис-
танням електронних підручників, візуальних навчальних 
та інформаційно-довідникових систем, баз тестів, бібліо-
течних фондів, наукових матеріалів з різних галузей сві-
тової медицини, які мають практично необмежені мож-
ливості, сприяють зростанню зацікавленості студентів у 
вивченні дисципліни.

Таким чином, використання в навчальному процесі 
мультимедійних інтерактивних дошок на кафедрі фарма-
кології з клінічною фармакологією дозволило:

- широке використання мультимедійних презентацій 
для аудиторного навчання та реалізації самостійної робо-
ти студентів;

- реалізації індивідуального підходу , що включає ши-
роке використання на практичних заняттях навчальних 
віртуальних програм, банка різнорівневих завдань, відео-
фільмів  тощо;

- ефективно проводити підготовку студентів до здачі 
ліцензійного іспиту «Крок»;

- проводити практичні  заняття у формі ділових ігор;
- використовувати системний проблемний підхід у ви-

вченні фармакології.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА 
КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

В. І. Опришко, В. Й. Мамчур, Д. С. Носівець, Н. В. Хомяк, Н. В. Ліхолєтова

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Згідно закону України “Про вищу освіту” (ст. 
16, п. 2.5), самостійна робота студентів (СРС) – це різ-
номанітні види індивідуальної та колективної діяльнос-
ті студентів, що виконуються під керівництвом, але без 
безпосередньої участі викладача в спеціально відведене 
для цього аудиторний чи позааудиторний час. Мета СРС 
направлена на формування пізнавальної активності, за-
своєння основних вмінь та навичок роботи з навчальни-
ми матеріалами, розширення і поглиблення вже наявних 
знань та підвищення рівня організованості студентів. Для 
ефективного рішення заданої мети СРС спрямоване на за-
своєння в повному обсязі основної освітньої програми та 
послідовне вироблення навичок ефективної самостійної 
професійної (практичної та науково-теоретичної) діяль-
ності на рівні світових стандартів. СРС включає підготов-
ку до аудиторних занять (лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні тощо), виконання завдань з дисципліни про-
тягом семестру та роботу над окремими темами навчаль-
ної дисципліни згідно з навчально-тематичними планами. 
Зміст СРС визначається робочою та навчальною програ-
мами з предмету, а також завданнями та рекомендаціями 
викладача. 

Навчальний час, відведений на СРС, регламентується 
робочим навчальним планом та становить не менше 1/3 і 
не більше 2/3 загального обсягу навчального часу.

Збільшення частки самостійної роботи студентів і зни-
ження аудиторного  навантаження викладачів передбачає 
відповідне збільшення кількості академічних годин, що 
відводиться на контроль занять студентів (контроль само-
стійної роботи), поточні групові та індивідуальні консуль-
тації, індивідуальну роботу, розробку науково-методичних 
і навчальних матеріалів.

СРС є однією з форм освоєння навчального матеріалу 
поза обов'язкових навчальних занять. Вона спрямована на за-
кріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час 
навчання, їх поглиблення, набуття та вдосконалення практич-
них навичок і вмінь, а також створення умов для гармонійно-
го розвитку особистості майбутнього лікаря. Самостійна на-
вчальна і науково-дослідницька робота, як складова навчально-
виховного процесу, виконується студентами під керівництвом 
викладача, який здійснює аудиторну роботу в цій навчальній 
групі (закон України “Про вищу освіту”, ст. 16, п. 2.5).

Основна частина. СРС на кафедрі фармакології та клі-
нічної фармакології складається з навчально-виховної (під-
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готовка до практичних занять та поглиблення і розширення 
знань студентів) та науково-дослідної роботи [1-10]. 

Організація позааудиторної СРС при виконанні до-
машніх завдань має наступні аспекти: 1. Робота в бібліоте-
ці кафедри (періодичні видання, довідники лікарських пре-
паратів), 2. Заповнення навчально-методичних посібників 
до практичних занять, робота з рецептурним практикумом 
по кожній темі (виписування рецептів), 3. Збірники ситу-
аційних задач (з наявністю відповідей для самоконтролю 
студентів), 4. Консультації викладачів кафедри, 5. Робота в 
комп'ютерному класі з тестовими завданнями, 6. Підготов-
ка до ліцензійного іспиту КРОК-1. Важливе місце займає 
консультативна робота з іноземними студентами [8].

Висновки. Таким чином, технології СРС з практичної 
та теоретичної підготовки студентів при вивченні предме-
тів «фармакологія» та «клінічна фармакологія» сприяють 
підвищенню якості викладання даних предметів, макси-
мальному розвитку індивідуальних творчих здібностей 
кожного студента та адаптації навчання до сучасних вимог 
системи освіти, що в кінцевому підсумку призводить до 
поліпшення якості та рівня підготовки майбутніх фахівців 
медичного профілю.
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МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ 3D ТЕХНОЛОГІЙ

А. В. Пантус

Івано-Франківський національний медичний університет

METHODS OF INTERACTIVE FORM OF STUDY BASED ON 3D TECHNOLOGIES

A. V. Pantus

Ivano-Frankivsk National Medical University

В основу даної розробки поставлена задача створення нового способу інтерактивної форми навчання з застосуванням 
технологій Motion Capture та Hand Capture (технологій відслідковування руху в реальному часі). Основна частина медичних 
віртуальних симуляторів містить так званий шаблонний варіант патології. Можливість використання даних медичного сканера 
та імпорт у тривимірну інтерактивну сцену об’ємних реконструкцій індивідуально кожного пацієнта дозволило створити вір-
туальне середовище для симуляції тої чи іншої операції.

Одним із важливих аспектів повноцінної комп’ютерної симуляції для відпрацювання мануальних навиків (“м’язової пам’яті”) 
є можливість трансляції рухів оператора у віртуальне тривимірне середовище. Вирішенням цієї задачі є технологія Motion Capture 
та Hand Capture. Використовуючи дану технологію не просто вдалося без спеціальних маркерів у реальному часі перенести кисті 
та пальці оператора в тривимірну сцену але й зв’язати інтерактивний інструмент із комп’ютерним образом рук оператора.

Отже, використання інтерактивного середовища в поєднанні з системою Motion Capture та Hand Capture дозволяє про-
вести симуляцію практично з усіма хірургічними патологічними станами, а дані медичного сканера дозволяють відійти від 
шаблонного варіанту патологій.

The task of creating a new mode of interactive form of study using Motion Capture and Hand Capture technologies (motion track-
ing technologies in real time) was set at the basis of this work out. The bulk of medical virtual simulators contain the so-called template 
option of the pathology. The possibility of use of a medical scanner data and import of the volume reconstructions individually for each 
patient into the interactive three-dimensional scene allowed to create a virtual environment to simulate this or that operation.

One of the most important aspects of a complete computer simulation to practice manual skills (“muscle memory”) is the ability to 
broadcast operator movements into the three-dimensional virtual environment. The solution of this problem is the technology of Motion 
Capture and Hand Capture. Using this technology we had not just succeeded without special markers in real time to move the hands and 
 ngers of the operator into the three-dimensional scene, but also to link an interactive tool with a computer image of the operator’s hands.

Therefore, use of interactive environment associated with Motion Capture and Hand Capture System allows to perform the simula-
tion of practically all surgical pathological conditions, and medical scanner data allow to depart from the template option pathologies.

Вступ. Підготовка спеціаліста хірургічного профі-
лю передбачає як теоретичну, так і практичну частини. 
Теоретичний рівень підготовки створює базовий рівень 
знань топографічної анатомії, патофізіології, клініки та 
фармакології. Практичний рівень підготовки забезпечує 
напрацювання так званої «м’язової пам’яті», координації 
рухів хірурга та відчуття при роботі з живими тканина-
ми. Останній етап навчання передбачає тільки мануальні 
навички студента, які можливо отримати при роботі з па-
цієнтом або ж на спеціальних медичних фантомах. Робо-
та студента з пацієнтом, як правило, передбачає вузький 
діапазон маніпуляцій, якість яких на фантомах залежать, 
передусім, від конструкційних можливостей самих фан-
томів. Крім того, вартість самих фантомів досить велика, 
що не є завжди економічно виправданим. Оптимальним 
рішенням є інтерактивні 3D технології [1, 2]. Можливос-
ті комп’ютерної графіки, імітація фізичних властивостей 
різних матеріалів, реалістична скелетна анімація, системи 
доповненої та віртуальної реальності в поєднанні з сенсо-
рами для відслідковування руху в реальному часі дають 
можливість створювати медичні симулятори з імітацією 
широкого діапазону хірургічних патологій та інтегрувати 
у віртуальне середовище оператора [3, 4, 5, 6].

В основу даної розробки поставлена задача створення 
нового способу інтерактивної форми навчання з застосу-
ванням технологій Motion Capture та Hand Capture (техно-
логій відслідковування руху в реальному часі).

Основна частина. Основна частина медичних вірту-
альних симуляторів містить так званий шаблонний варіант 
патології. Можливість використання даних медичного 

сканера та імпорт у тривимірну інтерактивну сцену 
об’ємних реконструкцій індивідуально кожного пацієнта 
дозволило створити віртуальне середовище для симуляції 
тої чи іншої операції. В базу даних розробленого модуля 
можливо також інтегрувати віртуальний медичний інстру-
ментарій на прикладі бібліотеки дистракторів (біля 40 ви-
дів), комп’ютерні прототипи яких відповідають реальним 
та поділені на класи, при цьому пропорції та розміри збере-
жені. Сюди ввійшли дистрактори для симуляції наступних 
хірургічних операцій: для остеотомії альвеолярного від-
ростка верхньої щелепи за Ле – Фор І, верхньої щелепи при 
симуляції остеотомії за Ле – Фор ІІ та нижньої щелепи при 
симуляції остеотомій гілки або тіла нижньої щелепи. Вище 
наведені класи дистракторів представлені системами Mar-
tina, Medicon, Synthes. Вказана вище систематизація разом 
із тривимірними моделями дистракторів продубльовані 
в тривимірну сцену з анатомічним об’єктом, роль якого 
виконує тривимірна реконструкція черепа пацієнта по 
даних спіральної комп’ютерної томографії (рис. 1).

Кожний дистрактор можна завантажувати в триви-
мірну сцену самостійно або в парі з іншими видами дис-
тракторів, а вільне переміщення в тривимірній системі 
координат забезпечує припасовку інструмента до анато-
мічної моделі з метою оптимального розрахунку кроку та 
вектору дистракції остеотомованих фрагментів. При робо-
ті з тривимірною реконструкцією черепа оператор має 
можливість проводити репозицію кісткових фрагментів 
в те чи інше положення в числовій тривимірній системі 
координат. Вектор та діапазон переміщення визначається 
розміщеними на тривимірній моделі антропометричними 
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точками. Ці ж точки служать своєрідними навігаційними 
маркерами для визначення позиції кожного фрагменту в 
тривимірній сцені. Функція Skull after Reposition дозволяє 
візуалізувати цефалометричні точки нормального поло-
ження фрагментів, відносно яких можна визначатись з по-
зицією того чи іншого фрагменту кісткової тканини. Вище 
вказані функції можуть бути доповнені тривимірною візу-
алізацією параметрів верхніх дихальних шляхів. Дані три-
вимірної цефалометрії дозволяють викласти параметри 
лицевого скелету в цифрах (лінійні та кутові розміри). Для 
полегшення отримання інформації щодо розташування ан-
тропометричних точок розроблено тривимірний шаблон 
відстаней та точок. Вказані вище дистанції та точки під-
свічуються при наведені на них курсора, а при натисканні 
видають інформацію щодо назви даного антропометрич-
ного маркера чи відстані. Крім шаблону, в даному блоці 
вписані також індивідуальні антропометричні параметри 
пацієнта (рис. 2).

Рис. 1. Зображення тривимірної сцени для проведення 
віртуальної хірургії.

Рис. 2. Зображення тривимірної моделі з антропомет-
ричними параметрами.

Одним із важливих аспектів повноцінної комп’ю-
терної симуляції для відпрацювання мануальних нави-
ків (“м’язової пам’яті”) є можливість трансляції рухів 
оператора у віртуальне тривимірне середовище. Вирі-
шенням цієї задачі є технологія Motion Capture та Hand 
Capture (технологій відслідковування руху в реальному 
часі). Використовуючи дану технологію нам не просто 
вдалося без спеціальних маркерів у реальному часі 
перенести кисті та пальці оператора в тривимірну сцену, 
але й зв’язати інтерактивний інструмент із комп’ютерним 
образом рук оператора. Нашим завданням було не просто 
візуалізувати та забезпечити контроль тільки над одним 
інструментом, але й візуалізувати кисть разом із інстру-
ментом, тобто забезпечити максимальну свободу рухів та 
відчуття присутності оператора в інтерактивному серед-
овищі. Подальший розвиток таких підходів дозволить 
транслювати в тривимірному середовищі в реальному часі 
рухи рук хірурга прямо з операційної та поєднувати з ру-
хами рук оператора, що вчиться.

Висновки. 1) Використання інтерактивного серед-
овища дозволяє провести симуляцію практично з усіма 
хірургічними патологічними станами, а застосування да-
них медичного сканера дозволить відійти від шаблонного 
варіанту патологій.

2) Інтеграція у віртуальне середовище системи Motion 
Capture та Hand Capture дозволить без суттєвих економіч-
них затрат відпрацьовувати мануальні навички практично 
з любим типом хірургічної патології.
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В статті представлені засоби оптимізації написання студентської історії хвороби на педіатричній кафедрі з урахуванням 
правил біоетики, вікової психології здорової та хворої дитини.

In the article presents methods of optimization writing student’s history at the pediatric department based biomedical ethics, 
psychology of health and illness of children.

Вступ. Написання студентської історії хвороби є 
обов’язковим у придбанні практичних навичок спілкуван-
ня майбутніх лікарів з пацієнтами. В сучасних умовах ре-
формування у медицині пацієнти переважно користують-
ся амбулаторною допомогою лікарів-спеціалістів, а також 
стаціонарами денного профілю. Такі зміни викликають 
скорочення перебування хворих у медичних закладах, і це, 
в свою чергу, впливає на обмеженість контакту з пацієнта-
ми. Як результат, студентам, які тільки починають вивча-
ти клінічні дисципліни на кафедрі пропедевтики дитячих 
хвороб, обмаль часу для тренування навчитися правильно 
збирати анамнез, пристосуватися до специфіки поведінки 
хворих дітей різних вікових груп та їх родичів. Останні 
часто не виявляють бажання спілкуватися зі студентами, 
пояснюючи це дефіцитом часу, поганим настроєм дитини 
або відвертою недовірою до, звичайно, ще некомпетент-
них студентів.   

Основна частина. Виходячи з об’єктивних причин 
зміни організації медичної допомоги дітям і зміни психо-
логічних установок батьків, страждає процес написання 
навчальної історії хвороби студентами з одного боку, а з 
іншого потребує від майбутніх лікарів швидкого та якіс-
ного засвоєння теоретичного матеріалу з предмету. Спіл-
кування з педіатричними хворими потребує високої май-
стерності тому, що звертаються за допомогою батьки дітей 
різного віку. При їх обстеженні необхідно враховувати стан 
здоров’я і поведінку, реакцію батьків на опитування та 
огляд. Правильно побудована бесіда з батьками, гідна пове-
дінка студента доводить присутність довіри до майбутнього 
лікаря, формування так званого комплаєнсу. Все це сприяє 
отриманню більш повної інформації про пацієнта і є під-
ґрунтям для написання чіткої історії хвороби дитини [2].

Студенти мають утруднення не тільки в спілкуванні 
з батьками та родичами дітей, а також з використанням 
медичних термінів. Відомо, що написання історії хвороби 
починається з ретельного збору анамнезу і огляду пацієн-
та. Для більш ефективного використання цих простих, на 
перший погляд, методів дослідження, потрібні спеціальні 
клінічні навички та багатий досвід [4]. Для студента, який 
щойно починає знайомство з клінічними дисциплінами, 
взагалі зібрати дані про хвору дитину непроста задача. 
Тому предмети з біотичної медицини та з психології, які 
студенти опановують на початкових курсах, є важливими 
у формуванні тактовного, ввічливого і  професійного ліка-
ря у майбутньому. 

Поняття «біоетика» вперше було запропоновано 
американським біологом-біохіміком V.R. Potter у 1969 р. 

Під цим терміном науковець розумів область досліджень, 
що покликані об’єднати біологічні науки з етикою. На 
його думку, це допоможе вижити людині як виду при за-
безпеченні для неї якісного життя [5]. Біоетика у медицині 
має на увазі використання етичних норм та правил пове-
дінки у взаємовідношеннях лікаря та пацієнта. Медична 
біоетика вчить студентів моральній людській поведінці в 
сфері охорони здоров'я, у тому числі в умовах дитячого 
стаціонару. Знання з біоетики сприяють формуванню до-
брозичливих та довірчих стосунків з пацієнтами та їх ро-
дичами, вчать вести конструктивний діалог [1,3]. 

Психологія як наука вивчає психічні процеси, вра-
ховуючи  професійну діяльність лікаря, з одного боку, а 
також допомагає розглянути кожну людину як самостій-
ну особистість, якій характерні певні індивідуальні та 
соціально-психологічні особливості. Враховуючи психіч-
ні процеси, стани та властивості батьків хворої дитини, 
майбутні лікарі зможуть ефективніше обстежити дитину 
і в подальшому оформити ці дані як студентську історію 
хвороби.  Слід також зауважити, що поведінка дитини – це 
зовнішні прояви її психічної активності, а також її безпо-
середні вчинки та дії. Для детального вивчення причин та 
перебігу хвороби, важкості стану дитини важливо врахо-
вувати вікову психологію дитини [6,7]. Потрібно розуміти, 
що в залежності від віку, стану здоров’я будуть  відрізня-
тися і потреби, бажання маленького пацієнта. Разом з тим, 
для створення дружніх стосунків між лікарем, батьками 
хворого потрібний індивідуалізований підхід до кожної 
дитини, зацікавленість в її одужанні.

Висновки. Таким чином,  для оптимізації написання 
якісної навчальної історії хвороби на педіатричній кафе-
дрі студентам необхідна етична і моральна поведінка для 
побудови ефективного діалогу, створення комплаєнсу між 
батьками і майбутнім лікарем. Знання з вікової психології 
хворого допоможуть створювати різні моделі спілкування 
з дітьми та їх родичами, переконатися, що треба лікувати 
не хворобу, а саме хворого. Також на кожному практично-
му занятті необхідні тренування в спілкуванні з батьками 
пацієнта, обстеженні хворого, подальшому аналізі отрима-
них даних і дискусії з викладачем, що є запорукою успіш-
ного формування фундаментальних професійних навичок, 
спостережливості лікаря загальної сімейної практики. 

Наприкінці роздумів вважаю доцільним привес-
ти слова відомого лікаря інфекціоніста О. Білібіна про 
справжнього лікаря, який «повинен вимірюватися чотир-
ма вимірами: у ширину (кругозір з освоєнням досягнень 
культури минулого), у висоту (освіта, ерудиція), в глибину 
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(виховання, самовиховання), в майбутнє (прагнення до до-
сконалості)». 
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У статті надано описання методики проведення практичного заняття з застосуванням ділової гри  як засобу моделювання 
клінічної ситуації. Наведено порівняння методики рішення клінічного випадку у стандартній розгортці (ситуаційна задача) та 
нестандартній (ділова гра). Детально описано методику, висвітлено особливості ділової гри у навчальному процесі студентів-
медиків. За результатами порівняльного аналізу зроблено висновки про переваги ділової гри.

The article describing the method of conducting practical classes using the business game as a means of modeling the clinical 
situation. The comparison solution methods clinical case in a standard sweep (situational task) and non-standard (business game). 
Described in detail the methodology, the peculiarities of business games in the educational process of medical students. The results of 
comparative analysis conclusions about the bene ts of the business game.

Перша ділова гра була розроблена і проведена 
в СРСР в 1932 році М.М. Бірштейн. У 1938 році ділові 
ігри в СРСР спіткала доля низки наукових напрямів, вони 
були заборонені. Їх друге народження відбулося тільки в 
60-х рр.., після того, як з'явилися перші ділові ігри в США 
( 1956 р ., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грем, Г. Дюпюї, 
Р. Дьюк, Р. Прюдом та інші). Ділова гра зародилася як ін-
струмент пошуку управлінських рішень в умовах невизна-
ченості та багатофакторності. 

Ділова гра – метод імітації прийняття рішень керівних 
працівників або спеціалістів у різних виробничих ситуа-
ціях, здійснюваний за заданими правилами групою людей 
або людиною з електронно-обчислювальною машиною в 
діалоговому режимі, при наявності конфліктних ситуацій 
або інформаційної невизначеності (Бєльчик Я. М., Бірш-
тейн М. М., 1989). 

У педагогічному процесі сьогодні ділові ігри викорис-
товуються у школах та вишах як педагогічна технологія, 
або один з методів активного навчання, при проведенні 
соціально-психологічних тренінгів і на виробництві для ви-
рішення виробничих, соціальних та психологічних завдань. 
У всіх випадках присутня «двоплановість ділової гри» і ви-
рішуються не тільки ігрові чи професійні завдання, але од-
ночасно відбувається навчання і виховання учасників. 

Медична освіта також має у своєму арсеналі педаго-
гічних технологій такий інструмент як ділова гра. У учбо-

вій програмі навчання студентів 4 курсу одним з провід-
них напрямків є засвоєння практичних навичок при безпо-
середній роботі з хворими. Робота у професійних умовах 
стимулює майбутніх лікарів до активних дій, заохочує 
бажання більш детального засвоєння теоретичних знань 
та дозволяє у подальшому вільно спілкуватися з хворими 
самостійно. З метою виконання цих вимог програми зви-
чайно частина занять з внутрішньої медицини проводить-
ся безпосередньо  біля ліжка хворого. Опрацювання теми 
заняття дозволяє таким чином закріплювати теоретичні 
знання з нозології. Однак, на момент вивчення теми не за-
вжди є можливість демонстрації хворого, що має необхід-
ний діагноз. У таких випадках альтернативою стає засто-
сування інших методик практичного опрацювання теми: 
робота з ситуаційними задачами та/або ділова гра.

Мета: виявити особливості та оцінити ефективність за-
своєння теоретичного матеріалу за допомогою ділової гри.

Матеріали та методи: робота проводиться у навчаль-
ній аудиторії. Кожен з студентів виконує певну роль у грі, 
яка обирається шляхом жеребкування. Такий «рандомізо-
ваний» підхід дозволяє більш об’єктивно оцінити ступінь 
теоретичної підготовки кожного студента. Пропонується 
попередній діагноз, який відповідає нозології, що роз-
глядається на практичному занятті. У групі визначають-
ся наступні ролі: «хворий», «лікар терапевтичного відді-
лення», «лікар відділення функціональної діагностики», 
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«лікар-лаборант», «фармацевт». За потребою та бажан-
ням студентів можна додати «медичну сестру», «лікаря-
фізіотерапевта». Емоційний компонент інколи додається за 
рахунок включення у гру таких персонажів як «родичі» та 
«завідуючий відділенням». Найчастіше включення додат-
кових учасників потребують великі групи студентів. Сту-
денти, які не входять в основну групу, мають змогу корек-
тувати кожного з учасників «лікувально-діагностичного 
процесу» як «експерти» або «запрошені фахівці». 

«Ділова гра» побудована на тому, що первинно свій 
«діагноз» знає лише «хворий». «Лікар терапевтичного від-
ділення» має провести первинне опитування та фізикальне 
обстеження  з урахуванням вірогідного діагнозу та призна-
чити необхідний перелік діагностичних та лікувальних про-
цедур. «Родичі» можуть озвучити додаткові відомості щодо 
анамнезу хвороби та сімейного анамнезу. «Лікар функціо-
нальної діагностики» повинен доповісти результати уявних 
обстежень за своїм профілем, «лікар-лаборант» - за своїм. До 
обов’язків «фармацевта» входить обґрунтування та корекція 
лікарських призначень. «Лікар-фізіотерапевт» доповідає про 
доцільність необхідних процедур, «медична сестра» - про 
порядок маніпуляцій, шляхи введення призначених медика-
ментів. «Завідуючий відділенням» має змогу першочергово 
контролювати роботу усіх інших персонажів. 

Інколи діагноз заздалегідь відомий усім учасникам і у 
такому випадку студентам надається певний час для під-
готовки, але зазвичай  гра проходить у реальному часі. На-
прикінці ділової гри викладач озвучує повний діагноз та 
«консиліум» вирішує з яким діагнозом виписується хво-
рий та чи вірно він був встановлений, на якому етапі було 
скоректовано діагноз або ж допущені суттєві помилки.

Результати та їх обговорення. Опрацювання методики 
проводилось за участю  64 студентів 4 курсу. На першо-
му етапі 42 з них працювали під час практичного занят-
тя за методикою ділової гри (група А), 22 (група Б) – за 
традиційною схемою аудиторної роботи, яка включала 
тестування, пояснення матеріалу, опитування та роботу з 
клінічними ситуаційними задачами. За результатами за-
няття було проведено підсумкове тестування. Підсумкове 
тестування складалось з 20 тестів за темою. 

За результати тестування виявлено наступну успіш-
ність: середня кількість правильних відповідей у групі А 
склала 19,00±0,93 бали, у групі Б – 18,3±1,35, р=0,044.

На наступному етапі студентам замінили методику 
проведення заняття в аудиторії на протилежну та по закін-

ченні запропонували оцінити роботу за сценарієм ділової 
гри та за традиційною методикою.

При анкетуванні студентам були поставлені запитан-
ня щодо їх вражень від проведення практичного заняття.

Абсолютна більшість респондентів, 60 осіб (93,7 % 
від загальної кількості студентів), беззаперечно віддали 
перевагу роботі за методикою ділової гри. 50 студентів 
(78,1 %) вважають головною перевагою емоційність ви-
кладання матеріалу, 55 студентів (85,9 %)  відзначають, що 
за таких умов знання краще структуруються. 67,3 % рес-
пондентів зазначили, що при виконанні своєї «ролі» відчу-
вали особисту відповідальність за певний сегмент роботи, 
тому намагались «виконати» його якнайкраще. Майже всі 
студенти відзначили, що під час такого виду роботи по-
чували себе більш розкутими, ніж  з реальними хворими, 
але така методика проведення заняття дозволила їм більш 
вільно спілкуватися з хворими біля ліжка у подальшому.

Висновки: оцінювання засвоєння матеріалу дозволяє 
констатувати хоч і не значне, але вірогідне збільшення 
ефективності засвоєння матеріалу при застосуванні ме-
тодики «ділової гри». Особливістю застосування ділової 
гри при навчанні студентів-медиків є те, що такий під-
хід дозволяє детально опрацювати як теоретичні знання, 
так і практичні навички згідно теми практичного заняття. 
Описана форма роботи є самостійною та відповідальною, 
дозволяє студентам уникати певного страху, який інколи 
виникає при роботі з реальними пацієнтами. А також, зо-
крема за рахунок емоційного компоненту, призводить до 
значно глибшого засвоєння матеріалу. Таким чином, «ді-
лова гра» є ефективним педагогічним інструментом актив-
ного навчання, що направлений на формування клінічного 
мислення та може бути рекомендована як альтернативна 
форма аудиторної роботи.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ   ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

Р. П. Піскун, Т. І. Шевчук, С. М. Горбатюк, О. В. Спрут, Н. М. Гринчак

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Серед основних принципів організації на-
вчального процесу в сучасних умовах розвитку вищої 
школи є підвищення ролі самостійної роботи студентів, 
яка спрямована на розвиток їх творчої активності, стиму-
лює пошук самостійних рішень, забезпечує формування 
конкурентоздатних професійних фахівців [2, 3]. Резуль-
тати досліджень свідчать про наявність низки проблем 
щодо виконання самостійної роботи студентами, а саме: 
відсутність вмінь систематичного планування самостійно-

го навчання та пошуку інформації, вмінь опрацьовувати та 
фіксувати інформацію та дотримуватися графіку виконан-
ня навчальних завдань [1]. Тому організація матеріально-
технічного та дидактично-методичного забезпечення са-
мостійної роботи студентів є досить актуальною пробле-
мою і вимагає подальшого її удосконалення.

Основна частина. Самостійна робота студентів на 
кафедрі медичної біології ставить за мету оволодіння 
основним теоретичним матеріалом, розуміння основних 



159

понять, механізмів, принципів, законів і закономірностей 
життєдіяльності людини, а також набуття професійних 
вмінь та навичок. Співвідношення кількості годин ауди-
торних занять до самостійної і індивідуальної роботи сту-
дентів згідно робочої навчальної програми з медичної біо-
логії становить приблизно 2 : 1 (відповідно 110 і 55 годин). 
Зміст і тематика  самостійної роботи також визначена ро-
бочою навчальною програмою, згідно якої викладачами 
кафедри розроблені методичні вказівки до практичних 
занять, які включають такі основні пункти: актуальність 
теми, цілі заняття, теоретичні питання для позаурочного 
самостійного вивчення, перелік джерел основної та додат-
кової літератури, тести вихідного та кінцевого рівня знань. 
Для зручності весь об’єм теоретичного матеріалу система-
тизований і поділений на інформаційні блоки та головні 
елементи блоків, побудовані структурно-логічні схеми та 
складені алгоритми самостійної навчально-дослідницької 
роботи студентів,  а також розроблені інструкції до її ви-
конання. Крім того до кожної з навчальних тем студентові 
пропонується вирішити ряд завдань різної складності.

Самостійна робота студентів є одним із шляхів за-
своєння студентами навчального матеріалу як під час ау-
диторних практичних занять, так і в позааудиторний час. 
Позааудиторна самостійна робота студентів включає такі 
види робіт: опрацювання лекційного матеріалу, пошук та 
огляд основної та додаткової навчальної і наукової літе-
ратури, оформлення конспектів, виконання домашніх за-
вдань, підготовка до підсумкових занять та іспиту, напи-
сання реферату, тез або статей, створення мультимедійних 
презентацій та підготовка доповіді на гурток або студент-
ську науково-практичну конференцію.

На практичних заняттях студентами остаточно закрі-
плюються знання по  певній темі, відпрацьовуються прак-
тичні навички і формуються вміння. Самостійне вивчення 
предмету на практичних заняттях полягає у виготовлен-
ні тимчасових мікропрепаратів, роботі з мікроскопом, 
розв’язанні ситуаційних задач з основних розділів дисци-
пліни, визначенні видової приналежності збудників парази-
тарних захворювань, складанні життєвих циклів паразитів, 
вирішенні конкретних проблемних ситуацій з обговоренням 
та дискусією серед студентів. Для удосконалення організації 
самостійної роботи студентів на кафедрі медичної біології 
впроваджено ведення робочого зошита, в якому виконують-

ся письмові завдання, фіксуються результати дослідів, вирі-
шуються ситуаційні задачі, зображуються рисунки тощо.

Ще одним із видів самостійної роботи студентів є 
реферативні роботи. Рекомендується підготовка рефера-
тів з тем, включених у навчальний план, але недостатньо 
освітлених на лекціях або практичних заняттях. Це моти-
вує студентів до самостійного пошуку інформації в літе-
ратурних джерелах, інтернет-ресурсах, сприяє розвитку їх 
аналітичних здібностей, навчає систематизувати і струк-
турувати матеріал, виділяти основні елементи. Реферат 
заслуховується на занятті в присутності групи студентів, 
які мають можливість задавати питання доповідачу і при-
ймати участь у дискусії по даній проблемі.

Для перевірки самостійно отриманих знань і навичок 
використовуються різні види контролю самостійної ро-
боти студентів: тести вихідного і кінцевого рівня знань, 
підсумковий тестовий контроль, поточний контроль прак-
тичних навичок і вмінь та іспит. Підсумкові заняття про-
водяться у вигляді комп’ютерного варіанту, що значно ско-
рочує час на перевірку знань.

Висновки. Таким чином, самостійна робота студен-
тів є важливим елементом навчального процесу, оскільки 
навчає самостійно обробляти і аналізувати великі об’єми 
теоретичного матеріалу, дозволяє поглибити знання і за-
кріпити практичні навички і вміння, розвиває здібності 
використовувати теоретичні знання при вирішенні кон-
кретних практичних ситуацій. Перспективним є подальше 
вивчення дидактичних і методичних особливостей само-
стійної роботи студентів з метою оптимізації навчального 
процесу у вищому навчальному медичному закладі.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ 
СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Н. О. Попелюк, О. Г. Чернюх 

ВНДЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Поступовий перехід до Болонської системи освіти 
("Болонська декларація", 1999 р.), як єдиного зразка для 
навчання європейської медичної спільноти, вимагає кар-
динальних перебудов не тільки в системі самої освіти, з 
точки зору навчально-методичного забезпечення, форму-
вання активних серверів дистанційного навчання, електро-
нної системи обліку та контролю освітнього процесу, під-
готовки висококваліфікованих спеціалістів професорсько-
викладацького складу, а й перебудови власне свідомості 
студентської аудиторії щодо процесу навчання та здобуття 
майбутнього фаху [1, 2].

Пріоритетним та перспективним є напрямок активізації 
самостійної роботи студента з необхідністю побудови його 
знань у форматі високої якості та конкурентної здатності з 
можливістю прозорого, без бар'єрного продовження навчання 
або перекваліфікації в аналогічних європейських вузах [3].

Самостійна робота – це досягнення необхідного рівня 
самосвідомості студента, в якому ключову роль відіграє 
цілеспрямованість усвідомлених дій для отримання якіс-
ної та конкурентноспроможної освіти.

Основними шляхами та методами щодо створення та 
подальшої активізації процесу самостійної роботи є:
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- міждисциплінарний зв'язок теоретичних та практич-
них дисциплін;

- дотримання принципу побудови логічних схем та кон-
цепцій для структуризації знань й практичних навичок;

- використання серверів дистанційної освіти;
- інноваційні методи навчання для активізації проце-

сів запам’ятовування, зберігання, відтворення інформації;
- відкритість та прозорість оцінювання з використан-

ням однакових підходів в системі оцінки знань;
- систематичний контроль знань для формування 

об'єктивного оцінювання;
- лікувально-профілактична робота на базі лікарень 

та створення власних сучасно оснащених клінічних за-
кладів;

- залучення студентської аудиторії до наукових дослі-
джень та розробок;

- побудова принципів доказової медицини, що базу-
ється на наукових дослідженнях та досягненнях світової 
медичної спільноти;

- можливість стажування, навчання та обміну з інши-
ми вищими медичними закладами.

В сучасних умовах інформатизації суспільства та 
оновлення медичної вищої освіти проблема самостійності 
виходить на якісно новий рівень, внаслідок зближення у 

сферах освіти, медицини, соціального життя, з поєднан-
ням традиційних та сучасних методів навчання, що сприяє 
створенню єдиного освітнього інформаційного середови-
ща не тільки у Європі, а й у цілому прогресивному світі.
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ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ 
НАВИЧОК МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

І. А. Прокоп, Г. Я. Павлишин

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Головна мета навчання іноземної мови у вищій 
школі полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, 
які здатні не тільки оперативно знайомитися з рівнем роз-
витку науки і техніки за кордоном, але й практично оціню-
вати зарубіжний досвід, брати активну участь у дискусіях 
з іноземними колегами. Формування у студентів навичок 
іншомовного професійного спілкування стає стратегіч-
ною метою сучасної мовної освіти у вищому навчальному 
закладі, тому вимагає пошуку ефективних шляхів викла-
дання іноземної мови.

Основна частина. Максимально стислий курс іно-
земної мови у медичному вузі, недостатній рівень знань і 
вмінь студентів, проблема навчання з різним рівнем мовної 
підготовки вносять свої корективи у програму іншомовної 
підготовки майбутнього фахівця, ставлячи на перше місце 
проблему інтенсифікації навчання. 

Активізація навчальної діяльності викладача з ви-
користанням однієї з інтерактивних методик, а саме: 
«кейс-методу» чи «методу аналізу ситуацій» (Case study) 
[1], значно сприяє розвитку навичок усного мовлення 
іноземною мовою за фахом. «Кейс-метод» (case study) 
– метод активного проблемно-ситуаційного аналізу – 
полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, 
історій, тексти яких називаються «кейсом») [3] для 
спільного аналізу, обговорення або прийняття власних 
рішень студентами у розрізі фахової теми, що вивчається. 
Мета «кейс-методу» – навчити студента аналізувати 
інфор мацію, виявляти ключові проблеми та обирати 
альтер нативні шляхи їх вирішення, самостійно приймати 
рішення, планувати подальші дії тощо. 

Роботі над кейсом передує робота студентів як в ауди-
торії, так і поза її межами. Студенти самостійно опрацьо-
вують заздалегідь підготовлені викладачем кейси, вивча-
ють нову лексику, підбирають цікаві факти з прочитаної 
додаткової літератури, а основний аудиторний час відво-
диться на відпрацювання мовних моделей, удосконалення 
навичок діалогічного та монологічного мовлення, вико-
нання комплексу завдань, які сприяють розвитку пізна-
вальної діяльності студентів. 

Зокрема, після засвоєння лексично-граматичного мате-
ріалу до тем, які можна об’єднати загальною назвою «Трав-
на система» та виконання комплексу різноаспектних вправ, 
спрямованих на засвоєння термінології, студентам пропонує-
мо кейс «Healthy way of life» («Здоровий спосіб життя»). Для 
обговорення зазначеної у кейсі проблеми студенти поділяються 
на кілька груп зі «спікером» на чолі, який презентує думку 
групи. Під час пожвавленої дискусії виступаючому задають 
питання, його відповіді доповнюють колеги та опонують 
представники інших груп. На завершальному етапі дискусії 
викладач презентує власне бачення проблеми, оцінює роботу 
кожної групи і кожного студента зокрема.

Висновок. Кейс-метод дозволяє розвивати необхідні 
навички, а саме: чітке виконання поставленого завдання, 
вміння сформулювати думку, аргументувати і захищати 
власну точку зору, мислити критично, а також розвивати 
стратегічне мислення.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

І. Б. Самура, *Л. В. Григор’єва, О. В. Тихоновський

Запорізький державний медичний університет
*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вступ. Сьогодні в усьому світі здійснюється інфор-

маційна децентралізація медичної освіти в рамках нової 

концепції «суспільства знань», що сприяє вирішенню ак-

туальних проблем щодо забезпечення соціальної рівно-

сті, а саме створення рівних можливостей для отриман-

ня медичної допомоги та медичної освіти незалежно від 

місця проживання, стану здоров’я і соціального статусу. 

Технологічна революція потребує глибокого реформу-

вання медичної освіти: широкого застосування медичних 

стандартів і стандартів навчання, принципів оцінки знань 

тощо [1]. Поява інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) стали новим етапом глобальної технологізації пере-

дових країн. Дистанційне навчання (ДН) видозмінилося 

сьогодні з кабінетного листування до використання Інтер-

нет мережі та сучасних Web-технологій, які виконують 

актуальні завдання, пов'язані з обміном, об'єднанням і 

узагальненням науково-педагогічного досвіду впрова-

дження інноваційних технологій у навчальний процес 

вищих медичних навчальних закладів [4].

Основна частина. Освітні технології (ОТ) є одним 

із головних елементів системи освіти, що безпосередньо 

спрямовані на досягнення головних цілей: навчання і ви-

ховання. ОТ охоплює як реалізацію навчальних планів і 

навчальних програм, так і передавання студенту системи 

знань, а також використання методів і засобів для створен-

ня, збирання, передавання, збереження і оброблення ін-

формації в конкретній галузі. Наука накопичила величез-

ний досвід з передавання знань від викладача до студента, 

створення технологій освіти і навчання, а також з побудо-

ви їх моделей. Мова йде про використання електронних 

підручників та часописів, мультимедійних презентацій, 

новітніх комп’ютерних програм контролю за поточним чи 

кінцевим рівнем знань студентів, які є класичними сучас-

ними методами навчання. Не менш заслуговує на увагу і 

питання про головний вид інновацій в організації профе-

сійної освіти, як введення ДН, його складові, перспективи 

і можливості [3-4]. 

Дистанційна форма навчання вважається «освітньою 

системою двадцять першого сторіччя» і сьогодні на неї 

зроблено велику ставку [4]. Питання визначення загаль-

них дидактичних особливостей курсу ДН є найбільш акту-

альним в сфері підготовки медичних працівників. В цьому 

зв’язку ДН відкриває можливості побудування різнопро-

фільних систем безперервного самонавчання та обміну ін-

формацією для широкого кола студентів, не зважаючи на 

часові та просторові пояси. Освітні технології пов'язані зі 

створенням нових засобів навчання та збереження знань, 

до яких належать електронні підручники і мультимедіа; 

електронні бібліотеки й архіви, глобальні та локальні 

освітні мережі, інформаційно-пошукові та інформаційно-

довідкові системи. Застосуванням комп'ютерів і телекому-

нікацій, спеціального устаткування, програмних та апа-

ратних засобів, систем обробки інформації допомагають 

у вирішенні цих завдань. Ми маємо успішну практику ви-

користання електронних підручників Berrtram G.Katzung 

“Basic and Clinical Pharmacology” та “Color atlas of phar-

macology” “Essentials of Pharmacology” англомовними 

студентами у мережах віртуальної бібліотеки університету 

та приватного комп’ютера. Такий підхід розкриває нові 

можливості для вищої медичної освіти та підвищення 

рівня освіти за рахунок високої інтерактивності, значного 

об’єму інформації, мультимедійності, які в достатній мірі 

оптимізують процес ДН. 

Головне в ДН це мобільність інформації та процесу 

навчання, що дозволяє піти від обмежень, які накладає зо-

середження в одному місці викладачів, студентів, бібліо-

тек, лабораторної бази. Основою ДН є самостійні заняття 

студентів за спеціально розробленими навчальними посіб-

никами, заповнення ними робочих зошитів. 

Платформа ДН вищого навчального закладу дозво-

ляє студентам, як учасникам інноваційного навчально-

виховного процесу:

- контролювати знання (інтерактивні тести, клінічні 

завдання, тренажери і лабораторні практикуми і т.п.);

- спілкуватися з викладачами, психологами, батьками 

і іншими учнями (форуми, чати, електронна пошта).

В той же час досвід застосування комп’ютерних теле-

комунікацій в режимі електронної почти, телеконферен-

цій, інформаційних ресурсів в регіональній мережі та ме-

режі Інтернет наочно демонструє фінансову доступність, 

а значить і поширеність для більшості студентів такого 

способу ДН. 

Висновки: 1. Дистанційне навчання підсилює інтегра-

цію різноманітних освітніх структур і розвиток безперерв-

ної освіти, сприяє ґрунтовному засвоєнню студентами тео-

ретичної бази для вивчення клінічних дисциплін. 

2. Упевнені, що доклавши зусиль ми зможемо і нада-

лі сприяти досягненню найкращої кваліфікації майбут-

нього лікаря, високоосвіченого фахівця в галузі охорони 

здоров’я.
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РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ЛІКАРІВ

О. В. Саник, Н. В. Литвиненко, М. Ю. Дельва, І. І. Дельва, В. А. Пінчук

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

THE ROLE OF TELEMEDICINE AND DISTANCE LEARNING IN THE MODERN DOCTORS TRAINING

O. V. Sanyk, N. V. Lytvynenko, M. Yu. Delva, I. I. Delva, V. A. Pinchuk

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

На сучасному етапі підготовки лікарів велике значення приділяється різноманітним телемедичним та дистанційним про-
світницьким технологіям. Телемедицина дозволяє вирішувати широке коло питань: консультування лікарів, різні варіанти дис-
танційного навчання студентів та практикуючих лікарів, наукові заходи, тощо. При дистанційному навчанні зберігається (а 
іноді навіть підвищується) його якість, підвищується його доступність та масштаби, у той же час зменшуються матеріальні 
витрати.

Nowadays doctors' training should be based on various telemedical and distant educational technologies. Telemedicine gives 
possibilities to solve a number of practical routine issues: doctors' consulting, various options of students and practicing physicians 
distance learning, research activities, etc. Distance learning is characterized with unchanged (sometimes even increased) quality, 
increased availability and spreading, and reduced material expenditures.

Вступ. Протягом останніх років у охороні здоров’я 
і освіті все ширше застосовується телемедицина – на-
дання медичних та освітніх послуг на відстані засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій. Телемедици-
на дозволяє вирішувати широке коло питань, таких як 
консультування лікарів, різні варіанти дистанційного на-
вчання студентів та практикуючих лікарів, наукові заходи, 
керівні наради. Основними варіантами телемедичних тех-
нологій є телемедичні консультації і консиліуми, дистан-
ційна освіта та невідкладна медицина.

Основна частина. Дистанційна освіта є важливим 
елементом навчання в медицині. Вона дозволяє підвищу-
вати рівень професійної підготовки лікарів без відриву від 
робочого місця, дає змогу скоротити строки очної частини 
навчання. При цьому зберігається якість навчання, підви-
щується його доступність та масштаби, у той же час змен-
шуються матеріальні витрати.

Основними перевагами дистанційної освіти студентів 
та лікарів порівняно з традиційною, є наступні [1, 2]:

 – залучення ведучих викладачів з різних вузів, в тому 
числі і закордонних спеціалістів;

 – оперативний обмін інформацією про нові методи 
діагностики та лікування;

 – забезпечення рівного доступу до навчальних 
матеріалів, незалежно від розташування навчальних та 
лікувальних закладів;

 – скорочення витрат на навчання (відрядження, про-
живання під час навчання, тощо).

Нові технології дозволяють зробити візуальну інфор-
мацію яскравою і динамічною, побудувати процес освіти 
з урахуванням активної взаємодії студента з навчальною 
системою. Розвиток інтернет-мереж, швидкісного досту-

пу в Інтернет, використання мультимедійних технологій, 
аудіо- та відеосупроводження робить курси дистанційного 
навчання повноцінними і цікавими [3].

Доступність і відкритість навчання — можливість 
вчитися віддалено від місця навчання, не покидаючи своє 
помешкання або робоче місце. Це дозволяє сучасному 
фахівцеві вчитися практично все життя, без спеціальних 
відряджень, відпусток, поєднуючи навчання увечері і у 
вихідні дні з основною трудовою діяльністю. Можна вчи-
тися в любий, зручний для користувача час, перебуваючи 
при цьому практично в будь-якій точці земної кулі, де є 
комп'ютер і Інтернет. 

Як правило, дистанційне навчання дешевше звичай-
ного, в першу чергу, за рахунок зниження витрат на пере-
їзди, на проживання в іншому місті, на організацію самих 
курсів.

Завдяки свободі, гнучкості, доступу до якісної освіти 
з'являються нові можливості для вибору курсу навчання: 
можна одночасно вибрати кілька курсів з різних універ-
ситетів та навіть з різних країн. З'являється можливість 
навчання в кращих навчальних закладах, за найбільш 
ефективними технологіями, у найбільш кваліфікованих 
викладачів. Навчання в будь-який час в будь-якому місці 
дозволяє студентам не тільки залишатися в звичній для 
них обстановці і зберегти звичний ритм життя, а й ви-
робити індивідуальний графік навчання. За бажанням 
людини, в силу різних причин (вік, стан здоров'я, посада 
сором'язливість, тощо), при дистаційному навчанні вона 
може залишатися інкогніто. При використанні дистанцій-
ного навчання навчальний заклад отримує можливість за-
лучити більшу кількість студентів (в тому числі інозем-
них) [4].
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Дистанційна освіта носить більш індивідуальний ха-
рактер навчання, студент сам визначає темп навчання, 
може повертатися по кілька разів до окремих занять, може 
пропускати окремі розділи, тощо. Слухач має можливість 
повторювати навчальний матеріал в процесі всього часу на-
вчання, що гарантує більш глибокі залишкові знання. До-
свід показує, що студент, який навчається дистанційно, стає 
більш самостійним, мобільним і відповідальним [1, 3].

Дистанційна освіта надає можливості навчання біль-
шій кількості людей, підвищується інтерес до навчання, 
зростає продуктивність навчання, дозволяє вчитися тоді, 
коли це необхідно, привертає людей різних вікових груп. 
Використання сучасних інтернет-технологій дозволяє лег-
ко формувати різні віртуальні професійні спільноти, спіл-
куватися викладачам між собою, обговорювати проблеми, 
вирішувати спільні завдання, обмінюватися досвідом, ін-
формацією, тощо [4].

Незважаючи на безліч переваг, дистанційна освіта має 
і певні недоліки:

 – відсутність прямого очного спілкування між учня-
ми та викладачем, від чого страждає емоційне забарвлен-
ня навчального процесу;

 – необхідність в персональному комп'ютері та доступі 
в Інтернет;

 – проблема аутентифікації користувача при перевірці 
знань, але частково ця проблема вирішується за допомо-
гою відеоспостереження;

  – необхідність цілого ряду індівідуально-
психологічних передумов, для дистанційного навчання 
необхідна жорстка самодисципліна;

 – обмежені можливості в оволодінні практичними на-
вичками;

 – відносно висока вартість технічного забезпечення 
та створення курсів систем дистанційного навчання.

Технічні проблеми телемедицини знаходять своє 
успішне рішення на базі застосування передових інфор-

маційних технологій, сучасного телекомунікаційного та 
комп’ютерного обладнання. Більш складним є вирішен-
ня економічних, правових та етичних питань. Це зумов-
лено перш за все відсутністю законодавчої і нормативної 
бази, яка регулює доступ до медичних даних про паці-
єнта, визначає юридичну складову якості телемедичних 
консультативно-діагностичних послуг та відповідальності 
за  результати діяльності [5].

Висновки. Завдяки розвитку сучасних технічних 
засобів, медичні спеціалісти можуть бути з’єднані в 
єдину всесвітню систему телемедицини. Основною ме-
тою телемедицини є наближення високоякісної медичної 
допомоги до людини. Важливим застосуванням телеме-
дичних технологій є також дистанційне навчання. Теле-
медицина ліквідує інформаційну ізольованість лікарів у 
найвіддаленіших районах і дає їм можливість спілкуватися 
з колегами у великих медичних центрах.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ У СПОРТИВНИХ СЕКЦІЯХ ЗАГАЛЬНО-ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ У ВІННИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ                            

ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА

Л. А. Сарафинюк, Л. В. Фоміна

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Основною ланкою самодіяльного фізкультурного руху 
є колектив кафедри фізичної культури. Вищою формою ор-
ганізації колективу фізичної культури є спортивні секції.

Мета діяльності спортивних секцій загально-фізичної 
підготовки у нашому університеті – сприяння вихованню 
всебічно розвинених фахівців, готових до високопродуктив-
ної праці за обраною професією, проведення виховної роботи 
спрямованої на організацію здорового способу життя та розви-
ток вмінь та навичок, спрямованих на корекцію функціональ-
ного стану організму студента. Заняття у секціях  загально-
фізичної підготовки дає можливість студентам у подальшому 
для переходу у секцію спортивного удосконалення.

Спортивні секції вирішують наступні завдання:
- залучення студентської молоді, викладачів, співро-

бітників вищого навчального закладу до систематичного 
заняття фізичною культурою і спортом;

- формування звички до постійних занять, які в май-
бутньому будуть підвищувати адаптаційний потенціал ор-
ганізму студента та майбутнього фахівця;

- виховання морально-вольових якостей, почуття колек-
тивізму та згуртованості студентів за допомогою командних 
дій в спортивних іграх (футбол, волейбол, баскетбол);

- підвищення рівня професійної готовності, соціаль-
ної активності;

- взаємодія з ректоратом, деканатами факультетів і 
громадськими організаціями вищого навчального закла-
ду щодо формування у студентів необхідних професійних 
знань, умінь, навичок і якостей;

організація і проведення масових оздоровчих, фіз-
культурних і спортивних заходів;

пропаганда фізичної культури і спорту, здорового спо-
собу життя, організація змістовного дозвілля.

забезпечення індивідуального підходу для всебічного 
розвитку студентів з різними захворюваннями за допомо-
гою засобів ЛФК;

вдосконалення та розвиток фізичних якостей, для 
успішного виконання тестових нормативів з фізичного ви-
ховання.
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Повсякденне керівництво роботою спортивної секції 
здійснюється керівником спортивної секції, який розпо-
діляє обов'язки між іншими членами спортивної секції: 
викладачами кафедри фізичного виховання; викладачами, 
відповідальними за спортивно-масову роботу на факуль-
тетах; суддями; організаторами змагань, органами місце-
вого самоврядування тощо. Спортивні секції виконують 
свої функції при тісній взаємодії та спільній роботі з рек-
торатом, господарським та іншими підрозділами вузу, з де-
канатами факультетів, профспілкою студентів. Особливо 
тісна спільна робота об'єднує спортивні секції з кафедрою 
фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 
яка виконує безперервний навчально-виховний процес, 
вирішальні завдання фізкультурної освіти, сприяє різно-
бічному фізичному розвитку, вдосконаленню спортивної 

майстерності студентів протягом їх навчання, виховання 
у них організаторських та інструкторських навичок про-
ведення самостійної роботи з фізичної культури і спорту 
в ВНМУ. 

Контроль за роботою секцій загально-фізичної підго-
товки здійснюється з використанням наступної облікової 
документації: журнали обліку навчальної роботи груп спор-
тивних секцій, який включає обліковий склад групи, загаль-
ні відомості про студентів-спортсменів, співробітників-
спортсменів, облік відвідуваності занять; плани роботи 
секцій на рік і звіти про виконану роботу за звітний період. 
Завідувач кафедри фізичного виховання та ЛФК здійснює 
тематичний контроль роботи спортивних секцій через пере-
вірку журналів та відвідування занять у спортивних секціях 
згідно плану внутрішнього кафедрального контролю.
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GINECOLOGY» BY STUDENTS OF SPECIALTY «MEDICAL PSYCHOLOGY»

A. V. Semenyak, O. A. Andriyets’, I. R. Nitsovich

Higher education institution Ukraine
«Bukovynian State Medical University»

Нами визначено ефективність навчання зі застосуванням різних сучасних методик при вивченні дисципліни «Акушер-
ство та гінекологія» у студентів ІV-VІ курсів зі спеціальності «Медична психологія», зокрема, застосування різних видів 
самостійної роботи. Встановлено, що викладання дисципліни має ряд особливостей, спричинених слабкою мотивацією 
студентів до навчання та низьким рівнем засвоєння знань. Для підвищення ефективності навчання під час самостійної роботи 
студентів використовується інтернет – система дистанційного навчання з одночасним вивченням акушерсько-гінекологічної 
патології та психологічних аспектів, впроваджене написання студентами наукових робіт з можливістю використання набутих 
знань при вивченні медичної психології, акушерства та гінекології у реальних умовах акушерсько-гінекологічного стаціонару. 
Оцінювали студентів за традиційною шкалою з врахуванням критеріїв оцінювання при поточному та підсумковому контролі. 
Встановлено, що успішність студентів була достовірно вищою.

We study the ef cacy of the use of various modern techniques in the study of discipline "Obstetrics and Gynecology" in students 
IV-VI courses in specialty "medical psychology", in particular, the use of different types of independent work. Found that of teaching 
has several features caused by poor motivation of students to learning. To improve the effectiveness of training during independent 
work for students are using of the internet – distance learning while studying together of  obstetrical – gynecological pathology  and of 
psychological aspects, writing student research papers on the ability to use the knowledge gained in the study of medical psychology, 
obstetrics and gynecology in the obstetric-gynecological hospital. Evaluated students on the traditional scale taking into account the 
evaluation criteria of current and  nal control. Found that student performance was signi cantly higher.

Вступ. Сучасна система навчання для здобуття ви-
щої освіти проводиться у відповідності з освітньо-
кваліфікаційними характеристиками та базується, зна-
чною мірою, на самостійному вивченні дисциплін, при 
цьому кількість годин для самостійного вивчення постій-
но збільшується.

В умовах скорочення годин практичних занять стає 
надзвичайно актуальною самостійна робота студентів. Іс-
нують різні форми самостійної роботи, залежно від курсу, 
на якому навчаються студенти, та спеціальності. Відомо, 
що з переходом студентів на старші курси, спостерігається 
зниження у них мотивації до навчання, тому добитися зна-
чних успіхів і позитивних результатів при самостійному 
вивченні тем є складним процесом. Наступною перешко-

дою у навчанні є слабка мотивація у студентів, для яких 
дисципліна, що вивчається, не є, на думку студентів, осно-
вним предметом. Переконати студентів зі спеціальності 
«Медична психологія» у необхідності вивчення дисциплі-
ни «Акушерство та гінекологія» доволі складно, що по-
требує від викладача неабияких вмінь та індивідуального 
підходу до кожного [1, 2.].

Лікування пацієнтів, особливо з акушерсько-
гінекологічною патологією, вимагає від лікаря глибоких 
медичних знань і розуміння різноманітних психологічних 
порушень, спричинених ускладненим перебігом захворю-
вання, тому часто повинне проводитися одночасно двома 
лікарями – акушер-гінекологом і медичним психологом. 
Лікар медичний психолог без знань дисципліни «Аку-
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шерство та гінекологія» не в змозі кваліфіковано надати 
допомогу, тому вивчення дисципліни «Акушерство та 
гінекологія» з позиції лікаря медичного психолога є над-
звичайно актуальним, направлене на вміння практично 
використовувати знання та набуті навички з психології в 
реальних клінічних умовах, для одночасного проведення 
лікування та надання психологічної підтримки [3,4].

Необхідність розроблення різних форм самостійної ро-
боти для засвоєння теоретичного та практичного матеріалу 
зумовлена не тільки зменшенням аудиторних годин. Потре-
ба в креативних видах самостійної роботи зумовлена також 
тривалими канікулами, під час яких є необхідність у безпе-
рервності навчання та контролю за ним з боку викладача.

Основна частина. Метою роботи є підвищити рівень 
засвоєння навчального матеріалу при вивченні дисциплі-
ни «Акушерство та гінекологія» у студентів ІV-VІ курсів 
зі спеціальності «Медична психологія» з використанням 
різних форм самостійної роботи.

У процесі виконання роботи нами проводилася 
оцінка рівня засвоєння теоретичного та практичного 
матеріалу. Результати роботи визначалися за допомогою 
статистичного методу (статистична обробка отриманих 
студентами оцінок на практичних заняттях).

Одним із різновидів самостійної роботи є впровадження 
дистанційного навчання з використанням університетської 
інтернет – системи дистанційного навчання, за допомогою 
якої студенти можуть, без докладання надмірних зусиль, за-
своїти базовий теоретичний та, частково, практичний мате-
ріал, який є систематизований попередньо викладачем.

Використовуючи самостійно інтернет – систему дис-
танційного навчання, студенти можуть постійно повторю-
вати пройдений матеріал та засвоювати новий. Особли-
вістю самостійної роботи студентів зі спеціальності «Ме-
дична психологія» є їхня низька мотивація щодо даного 
виду роботи, оскільки такий варіант навчання передбачає, 
в основному, теоретичне засвоєння дисципліни «Акушер-
ство та гінекологія», для лікаря медичного психолога важ-
ливим є зв’язок із психологічними порушеннями.

Для усунення вказаного недоліку та кращої мотивації 
студентів, викладачами, у інтернет – системі дистанційного 
навчання, розміщені різні види психологічних порушень та 
захворювань у відповідності до акушерсько-гінекологічних 
тем. Враховуючи можливість постійного контролю, викладач 
оцінює з якою частотою кожен студент працює з матеріалом 
та робить висновки про ефективність його засвоєння по ви-
рішенню ситуаційних завдань та тестових задач.

Важливим моментом у процесі самостійного дистан-
ційного навчання є акцентування уваги студентів на част-
ковому періодичному вивченні теми, особливо в період ка-
нікул, що сприяє повтору та кращому засвоєнню, замість 
вивчення теми безпосередньо перед заняттям. При вико-
ристанні даної методики можна стверджувати про безпе-
рервність навчання, що сприяє більш глибоким знанням.

Розроблена нами методика вивчення дисципліни у по-
єднанні з психологічними аспектами та методика постій-
ного конролю призвела до вищих результатів навчання у 
порівнянні зі студентами, які не користувалися інтернет 
– системою дистанційного навчання у безперервному ре-
жимі, однак має суттєвий недолік – відсутність можливос-
ті спілкування з пацієнтами, що є пріоритетним у лікаря 
медичного психолога. Тому нами, у процесі навчання май-
бутніх лікарів медичних психологів, використовується на-
ступна форма самостійної роботи.

На кафедрі акушерства та гінекології впровадже-
но написання студентами тез або статей на акушерсько-

гінекологічну тематику з поєднанням знань з медичної 
психології. Використання міждисциплінарних зв’язків 
спонукає до розуміння практичного використання попе-
редньо набутих знань і поглиблення нових. При цьому 
студенти працюють над написанням роботи після прак-
тичних занять, у вихідні дні, під час канікул, що є осо-
бливо важливим для постійної безперервної освіти. Вибір 
теми проводиться самостійно студентами, впродовж року 
пишеться декілька робіт, тож у такий спосіб можна охопи-
ти частину необхідного теоретичного матеріалу. Врахову-
ючи, що матеріал для написання роботи підшукується у 
клініці, відбувається автоматично здобування студентами 
практичних навичок роботи у відділеннях, з пацієнтом, ви-
конання маніпуляцій і вміння систематизувати свої власні 
знання та навички. Дана методика використовується при 
навчанні студентів інших спеціальностей, але для лікарів 
медичних психологів вона є надзвичайно актуальною, 
оскільки є можливість використання різноманітних пси-
хологічних тестів для різної акушерсько-гінекологічної 
патології на практиці.

Важливим є те, що студенти, які самостійно працю-
ють над написанням тез, складають підсумкові модульні 
контролі на позитивні оцінки. При проведенні статистич-
ного аналізу оцінок відмічено достовірну різницю між 
студентами, що постійно підвищують свій рівень навчан-
ня різними способами і тими студентами, які тільки від-
відують аудиторні заняття.

Висновки: 1. Викладання дисципліни «Акушерство 
та гінекологія» у студентів ІV-VІ курсів зі спеціальності 
«Медична психологія» має ряд особливостей, спричинених 
слабкою мотивацією студентів до навчання та низьким 
рівнем засвоєння знань, що потребує застосування 
різноманітних сучасних методик навчання.

2. Для самостійної роботи студентів при вивченні 
дисципліни «Акушерство та гінекологія» використовується 
інтернет – система дистанційного навчання, особливістю 
у студентів зі спеціальності «Медична психологія» є 
одночасне вивчення студентами акушерсько-гінекологічної 
патології та можливих психологічних порушень.

3. У навчальному процесі, для підвищення у студентів 
мотивації до навчання, впроваджене написання студентами 
наукових робіт з можливістю використання набутих знань 
при вивченні медичної психології, акушерства та гінекології 
у реальних умовах акушерсько-гінекологічного стаціонару 
з подальшим систематизуванням та підсумовуванням 
матеріалу у вигляді тез і статей.

4. Активне впровадження різних форм самостійної 
роботи, безперервного дистанційного навчання сприяє 
підвищенню мотивації студентів, поглибленню знань, 
вмінню самостійно реалізувати набуті знання на практиці, 
про що свідчить достовірно вищий результат отриманих 
оцінок на підсумковому модульному контролі.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НОВОГО ЗАКОНУ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ТА ПРОБЛЕМИ 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ І 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. В. Сергета, О. Ю. Панчук, С. Ю. Макаров, Н. В. Стоян, І. Л. Дреженкова, Л. М. Ваколюк, Р. В. Теклюк,                       
Д. П. Сергета, О. І. Макарова

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Вступ. Імплементація основних положень нового за-
кону “Про вищу освіту” передбачає реалізацію цілої низки 
структурних змін, які мають відбуватися в освітній галузі 
України відповідно до його пріоритетних вимог та перед-
бачають як удосконалення організації навчально-виховного 
процесу, так і створення передумов до формування 
здоров’язберігаючих компетенцій суб’єктів навчально-
виховного процесу, спрямованих на реалізацію різнома-
нітних профілактичних заходів, збереження соматичного 
і психічного здоров’я студентської молоді, утвердження 
серед учасників освітнього процесу моральних ціннос-
тей, соціальної активності, громадянської позиції та від-
повідальності, формування передумов до запровадження 
здорового способу життя, уміння вільно мислити та само-
організовуватися в сучасних умовах [1, 4].

Основна частина. Високий рівень інтелектуальних та 
інформаційних навантажень, властивих для сучасної вищої 
школи, наявність ознак вираженого дефіциту часу в струк-
турі повсякденної діяльності студентів, складний період 
перебудови робочого динамічного стереотипу, необхідного 
для успішного виконання майбутньої професійної діяль-
ності, можуть призводити до розвитку донозологічних ста-
нів, провідними ознаками яких є виснаження адаптаційно-
компенсаторних механізмів органiзму та зниження рівня 
здоров’я дівчат і юнаків [2, 3]. У зв’язку з цим, в ході на-
вчального процесу на цілому ряді кафедр Вінницького на-
ціонального медичного університету імені М.І. Пирогова 
широко використовуються дані проведених наукових до-
сліджень у галузі університетської гігієни, які визначають 
наявність суттєвих відхилень з боку провідних показни-
ків характеру організації повсякденної діяльності дівчат 
і юнаків від загальноприйнятих нормативних положень 
та фізіолого-гігієнічних регламентів і, передусім, переви-
щення встановлених гігієнічними вимогами регламентів 
максимально-допустимої тривалості денного перебування 
у стінах вищих навчальних закладів, низький рівень до-
бової рухової активності, недостатній час перебування ді-
вчат і юнаків на свіжому повітрі тощо. В ході проведених 
досліджень науково обґрунтовані гігієнічні нормативи ру-
хової активності студентської молоді (величини добових 
енерговитрат – 9000-11000 кДж у дівчат і 14500-16500 
кДж у юнаків; кількість локомоцій в добовому циклі – від-
повідно 14000-18000 кроків і 15000-19000 кроків; трива-
лість динамічного компоненту в добовому бюджеті часу 
– відповідно 130-180 хв і 140-190 хв), що ураховують осо-
бливості професійного розвитку майбутніх фахівців та 
справляють сприятливий вплив на процеси формування 
здоров’я і адаптаційні можливості їх організму. Як про-
відні шляхи оптимізації рухової активності студентської 
молоді визначено: здійснення постійного моніторингу та 
індивідуалізованої оцінки звичної рухової активності сту-
дентів у добовому і тижневому циклах, урахування гігіє-
нічних нормативів рухової активності студентської молоді 
та обов’язкове досягнення їх значень в процесі організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах та під 

час здійснення позанавчальної діяльності дівчат і юнаків, 
запровадження профілактично обумовлених стратегій ор-
ганізації повсякденної навчальної і позанавчальної діяль-
ності тощо.

Результати досліджень, в центрі яких перебували пи-
тання щодо здійснення адекватної до вимог сьогодення 
фізіолого-гігієнічної оцінки умов навчального середовища, 
основних режимних елементів повсякденної діяльності, 
рівня навчальної адаптації та стану адаптаційних ресурсів 
організму студентів різних курсів, які перебувають в умовах 
медичних вищих навчальних закладів, проведення психогі-
гієнічної оцінки процесів формування психофізіологічних 
функцій, особливостей особистості та стану здоров’я дівчат і 
юнаків, а також визначення закономірностей їх взаємозв’язку 
та взаємозалежності серед студентів різних курсів, чітко за-
свідчують той факт, що обов’язковим компонентом розро-
блення сучасних ефективних здоров’язберігаючих техноло-
гій як невід’ємного чинника підвищення ступеня ефектив-
ності навчальної і позанавчальної діяльності студентської 
молоді, формування фахівця, який цілком задовольняє ви-
могам спеціальності, яка обрана, та в повній мірі володіє 
здоров’язбергіаючими компетенціями, є урахування таких 
головних детермінант, як: режимно-адаптаційна детермі-
нанта, що обумовлює необхідність в урахуванні основних 
режимних елементів навчальної і позанавчальної діяльнос-
ті, рівня навчальної адаптації і навчальної успішності сту-
дентів, передусім, за професійно-орієнтованими предмета-
ми; психофізіологічна детермінанта, що визначається рів-
нем розвитку провідних соціально- і професійно-значущих 
психофізіологічних функцій дівчат і юнаків; особистісна де-
термінанта, що пов’язана з особливостями процесів форму-
вання провідних особливостей особистості студентської мо-
лоді, які відіграють важливу роль у становленні майбутніх 
фахівців медичного профілю; інтегративно-функціональна 
детермінанта, що визначається наявністю глибинних 
взаємозв’язків між окремими компонентами функціональ-
ного стану та адаптаційних ресурсів організму, психофізіо-
логічних функцій і особливостей особистості дівчат і юна-
ків, які справляють комплексний, поєднаний, синергічний 
за своїм змістом, вплив на процеси формування здоров’я, 
ступінь професійної адаптації та теоретичну і практичну 
підготовленість сучасної студентської молоді.

Зрештою, не можна не відзначити, що в ході до-
сліджень, які проведені, здійснена адекватна вимогам 
сьогодення професіографічна оцінка трудового проце-
су та науково обґрунтовані психофізіограми і психогра-
ми професійної діяльності згідно із основними медич-
ними і стоматологічними спеціальностями, визначені 
індивідуально-значущі фактори ризику розвитку відхи-
лень від природного перебігу процесів професійного ста-
новлення та обґрунтовані провідні напрямки використан-
ня засобів психогігієнічної корекції наявних відхилень у 
структурі особливостей особистості студентів, виявлені 
особливості функціонування механізмів психофізіологіч-
ної адаптації в умовах передекзаменаційного стресу та 
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визначені особливості адаптаційних можливостей орга-
нізму і особливостей розумової працездатності студентів 
у залежності від особливостей міжпівкульної взаємодії 
і профілю латеральної організації та біоритмологічних 
особливостей організму.

Висновки. Формування здоров’язберегаючих компе-
тенцій студентів у процесі навчальної і професійної підго-
товки слід вважати обов’язковим компонентом створення 
сучасних стандартів вищої медичної освіти та організації 
навчального процесу у сучасних медичних вищих на-
вчальних закладах.

В ході досліджень науково-обґрунтовані гігієнічні 
нормативи рухової активності сучасних студентів, вста-
новлені головні детермінанти використання психогігієніч-
них компонентів у структурі здоров’язберігаючих техноло-
гій, здійснена професіографічна оцінка трудового процесу 
за медичними і стоматологічними спеціальностями, ви-
значені особливості адаптаційних можливостей організму 
дівчат і юнаків, урахування яких є невід’ємною складовою 
процесу формування здоров’язберегаючих компетенцій 
студентської молоді.
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Вступ. Організація освітнього процесу в медичному 
виші спрямована на формування особистості майбутнього 
лікаря, його професійної компетенції є актуальним завдан-

ням вищої медичної освіти [3, 4]. Це можливо за умови 
зміни педагогічних методик, впровадження інновацій-
них технологій навчання, інтеграції в світовий науково-

освітній простір, інформатизації освітнього процесу [1]. 
Виникнення та прогресування нових інформаційних тех-
нологій, пов’язаних з розвитком комп’ютерних засобів та 

мережі телекомунікацій, надало змогу створити якісно 
нову інформаційно-освітню платформу для розвитку та 
вдосконалення системи медичної освіти [2].Специфіка су-

часної медичної освіти містить особливі вимоги до вико-
ристання різноманітних технологій з метою формалізації 
та алгоритмізації технологічних освітніх операцій з ура-

хуванням принципу практично-орієнтованого навчання 
[3]. У зв’язку з цим, інноваційні технології навчання слід 
розглядати як інструмент, за допомогою якого нова освіт-

ня парадигма може бути імплементована у життя [4].
Основна частина. Співробітниками нашої кафедри-

створено комплекс навчально-методичного забезпечення 

викладання «Основ внутрішньої медицини»студентам  
4курсу медичного факультету з використанням комп'ютер-
них технологій, професійно-ділових ігрових технологій 

(робота в малих групах; тренінгів індивідуальних та гру-
пових), під час проведення яких формуються вміння ви-
рішувати завдання на основі компромісного вибору для 

засвоєння як індивідуальних, так і комплексних навичок.
На  лекціях та практичних заняттях широко використо-
вуються мультимедійні технології, електроні книги, алго-

ритми, баз даних, у яких об'єднуються текстова, графіч-
на, аудіо- та відеоінформація, анімація. Електронні носії 

інформації завдяки інформативності, мобільності та ком-

пактності дозволяють дистанційно керувати теоретичною 
підготовкою згідно тематичного плану самостійної робо-
ти студентів. 

Викладачами кафедри застосовуються мережеві тех-
нології, що призначені для телекомунікаційного спілку-
вання зі студентами, колегами, працівниками бібліотек, 

лабораторій, установ освіти, вільного доступу до таких 
електронних ресурсів як Кокранівська бібліотека, систе-
ма Medline, офіційних сайтів МОЗ України, Європейських 

та Американських медичних товариств. Спілкування у 
форматі телеконференції дозволяє викладачеві та студентам 
обговорювати навчальні проблеми, здійснювати on-line 

консультації в умовах віртуальної аудиторії. Використання 
відеоматеріалів, електронних підручників, навчальних 
посібників, методичних рекомендацій дозволяє студентам 

організувати самостійну роботу в зручний час та в індиві-
дуальному темпі.

Висновки. Таким чином, інноваційні зміни у струк-

турі освітнього процесу при вивченні «Основ внутрішньої 
медицини», акцент на використання інформаційних тех-
нологій, мультимедійних, інтерактивних, електронних, 

дистанційних засобів навчання, забезпечення вільного до-
ступу до мережевих ресурсів створюють сприятливі умо-
ви для підготовки компетентного лікаря, що відповідає 

сучасним професійним вимогам.
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Наведено інформацію про університетскі навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», особливості проведення навчаль-
ного процесу та нові підходи у системі безперервної медичної освіти в даних умовах.

The information about the University Educational-Practical Centres of the primary medical care of Higher State Educational Estab-
lishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», the peculiarities of the teaching process and new approaches in the system 
of continuing medical education in present condition is given. 

Вступ. Одним із пріоритетних напрямків діяльності 
системи охорони здоров’я України є подальше реформу-
вання галузі та впровадження сімейної медицини. Од-
нак, проведення реформ вимагає змін як у її матеріально-
технічному стані, так і у кадровому забезпеченні галузі. 
Задачі, що поставила держава перед лікарем первинної 
ланки медичної допомоги – сімейним лікарем, надзвичай-
но актуальні і спрямовані на підвищення рівня медичної 
допомоги населенню для зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності, підвищення якості життя [2-3]. 
Подолання догм у наданні первинної медико-санітарної 
допомоги (ПМСД) та формування нових концепцій медич-
ної освіти, спрямованих на підвищення ролі та компетенції 
сімейного лікаря у загальній системі охорони здоров’я, по-
требує корекції навчально-освітніх програм та імплемен-
тації нових підходів у систему його безперервної медичної 
освіти. Тому питання подальшого підвищення ефектив-
ності підготовки сімейного лікаря на додипломному та 
післядипломному рівнях є актуальним напрямком роботи 
Вищого державного навчального закладу України «Буко-
винський державний медичний університет» (БДМУ). 

Основна частина. З метою забезпечення безперерв-
ної професійної підготовки медичних працівників пер-
винної ланки необхідним є створення обласних тренін-
гових або навчально-практичних центрів. Раціональним 
є відкриття вказаних центрів на базі зразкових амбулато-
рій загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ), які 
розташовані територіально близько від обласного центру. 

Завданням таких центрів є сприяння організації прове-
дення короткотривалих тематичних курсів для медичних 
працівників центру ПМСД без відриву від виробництва 
шляхом надання приміщень та матеріально-технічних 
засобів, необхідних для здійснення навчального процесу 
навчальним закладом, або організації дистанційних форм 
навчання. Окрім того, центри безумовно є необхідними і 
для проведення навчального процесу на додипломному 
етапі, оскільки більшість випускників вищих навчальних 
медичних закладів, маючи достатні теоретичні знання та 
навички, психологічно не готові до роботи сімейним ліка-
рем у сільській місцевості, адже система їх професійної 
підготовки не передбачає детального ознайомлення зі спе-
цифікою роботи в АЗПСМ [1]. 

З метою удосконалення підготовки студентів, лікарів-
інтернів за фахом «загальна практика-сімейна медицина», 
післядипломної перепідготовки і підвищення кваліфікації 
медичних кадрів сімейної медицини, покращення якості 
та ефективності надання медичної допомоги жителям сіль-
ської місцевості відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону Украї-
ни «Про вищу освіту» у 2012 р. за участю кафедри сімейної 
медицини Буковинського державного медичного універ-
ситету (БДМУ) створено університетський Навчально-
практичний центр (НПЦ) ПМСД БДМУ на базі АЗПСМ с. 
Коровія Глибоцького району Чернівецької області, у 2013 р. 
– НПЦ ПМСД БДМУ – у с. Бояни Новоселицького району. 

НПЦ ПМСД БДМУ оснащені типовим обладнанням 
згідно з вимогами МОЗ України і мають наступні струк-
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турні компоненти: навчальна кімната, реєстратура, долі-
карський кабінет, кабінети завідувача та сімейних лікарів, 
оглядовий кабінет, маніпуляційна, лабораторія, фізіоте-
рапевтичний кабінет, масажний кабінет, кабінет функціо-
нальної діагностики, палата денного стаціонару, допоміж-
ні кабінети, стоматологічний кабінет, аптечний пункт. 

Основними напрямками роботи НПЦ ПМСД є: на-
вчальний – підвищення рівня знань лікарів-інтернів, сі-
мейних лікарів, студентів з питань загальної практики-
сімейної медицини згідно існуючих вітчизняних та світо-
вих стандартів (при цьому враховуються кваліфікаційна 
характеристика лікаря загальної практики-сімейного лі-
каря з позиції компетентнісного підходу, об’єм медичних 
компетенцій і забезпечення маршрутів пацієнта лікарем 
загальної практики-сімейним лікарем при різних клінічних 
станах та захворюваннях); консультативно-лікувальний 
– участь у створенні єдиного алгоритму надання невід-
кладної допомоги, лікування та реабілітації населення в 
межах компетенції сімейного лікаря, впровадження сучас-
них лікувально-діагностичних та реабілітаційних стан-
дартів (професори і доценти кафедри сімейної медицини 
щоквартально здійснюють заплановані консультативно-
лікувальні виїзди в НПЦ ПМСД БДМУ, за час існування 
НПЦ ПМСД проконсультовано близько 450 пацієнтів); 
науково-дослідний – участь в організації та проведенні 
досліджень, спрямованих на вивчення актуальних питань 
сімейної медицини (у т.ч. лікарі-інтерни при написанні 
науково-дослідних робіт обстежують пацієнтів, які зверта-
ються за медичною допомогою до НПЦ ПМСД БДМУ); ор-
ганізаційний – аналіз існуючих форм звітності, підготовка 
інформаційних матеріалів та пропозицій, проведення орга-
нізаційних заходів для удосконалення допомоги населен-
ню за принципом загальної практики-сімейної медицини; 
інтеграційний – налагодження співпраці з фаховими асоці-
аціями, які працюють у напрямку сімейної медицини. 

Пріоритетною функцією НПЦ ПМСД є відпрацюван-
ня лікарями-інтернами, студентами 6 курсу практичних 
навичок обстеження пацієнтів та алгоритмів надання пер-
винної медико-санітарної допомоги в умовах сільської міс-
цевості; формування знань і вмінь щодо диспансеризації 
населення; проведення експертизи тимчасової втрати пра-
цездатності та відбір осіб з метою санаторно-курортного 
лікування; організація та проведення санітарно-освітньої 
роботи серед населення; ведення та заповнення первинної 
медичної документації, яка є в АЗПСМ. 

Колективом кафедри сімейної медицини розроблено 
тематичний план практичної підготовки лікарів-інтернів 
за фахом «загальна практика-сімейна медицина» на за-
очному циклі. Затверджений перелік та обсяг практичних 
навичок в інтернатурі з урахуванням «Наскрізної програ-
ми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-
інтернів для оволодіння практичними навичками та ме-
тодиками, необхідних для подальшої роботи на посадах 
лікарів «Загальної практики-сімейної медицини», що до-
зволяє підвищити рівень практичної підготовки майбутніх 
лікарів та передбачає поліпшення контролю якості знань 
на всіх етапах підготовки інтернів і спеціалістів з ураху-
ванням потреб практичної медицини. 

Враховуючи потребу покращання надання освітніх 
послуг та імплементації нових підходів у систему без-
перервної медичної освіти у НПЦ ПМСД БДМУ з 2014 
р. ініційовано проведення виїзних одноденних майстер-
класів, які не мають на сьогодні аналогів в Україні. Так, 

у 2014 р. проведено майстер-класи з офтальмології для 
лікарів та медичних сестер первинної ланки, під час яких 
в умовах НПЦ ПМСД БДМУ сімейні лікарі мали нагоду 
ознайомитися з сучасними принципами діагностики най-
актуальнішої офтальмологічної патології (глаукоми, ката-
ракти, очних ускладнень цукрового діабету, гіпертонічної 
хвороби тощо), визначити гостроту зору, виміряти вну-
трішньоочний тиск, оглянути очне дно шляхом офталь-
москопії (при цьому кожен сімейний лікар використову-
вав портативний офтальмоскоп своєї амбулаторії). У 2015 
році у НПЦ ПМСД БДМУ проведено 2 майстер-класи з 
отоскопії, що дозволило наблизити процес вивчення ото-
ларингології до потреб практичної роботи сімейних ліка-
рів. У 2016 р. у НПЦ ПМСД БДМУ в с. Коровія Глибоць-
кого району відбувся майстер-клас для сімейних лікарів з 
неврологічного огляду хворих, під час якого сімейні лікарі 
ознайомилися з сучасними принципами діагностики та 
тактики ведення хворих з найактуальнішою неврологіч-
ною патологією на первинному рівні (згідно з існуючи-
ми уніфікованими клінічними протоколами), проводили 
неврологічний огляд пацієнтів із використанням власних 
неврологічних молоточків, що передбачено табелем осна-
щення Центру ПМСД.

Проведення майстер-класів буде здійснюватися в подаль-
шому відповідно до визначених проблемних питань та компе-
тенцій. Зокрема, найближчим часом заплановано проведення 
майстер-класів з імунопрофілактики, серцево-легеневої реа-
німації, аналізу та інтерпретації імунограми тощо).  

Висновки: 1. Питання ефективності підготовки сі-
мейного лікаря не тільки в кількісному, але і якісному ек-
вівалентах, у т.ч. на додипломному етапі, у сучасних умо-
вах реформування системи охорони здоров’я України, є 
актуальним, потребує детального вивчення, громадського 
обговорення та вирішення.

2. Досвід роботи НПЦ ПМСД БДМУ, у т.ч. проведення  
виїзних майстер-класів, показав доцільність їх створення, 
високу ефективність проведення навчального процесу для 
студентів, лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному циклі на-
вчання), клінічних ординаторів, сімейних лікарів практич-
ної ланки охорони здоров’я. 

3. Відкриття НПЦ ПМСД на базі зразкових АЗПСМ 
сприяє позитивному світогляду майбутніх та практикую-
чих сімейних лікарів до сімейної медицини, зростанню їх 
мотивації до навчання, збільшує доступність медичної до-
помоги для населення та підвищує рівень медичного об-
слуговування жителів сільської місцевості 

Література
1. Навчально-практичні центри первинної медико-

санітарної допомоги – нова форма підготовки сімейних 
лікарів / Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець     
[та ін.]  // Сімейна медицина. – 2010. – № 3. – С. 23-24.

2. Науково обгрунтовані підходи до кваліфікаційної 
характеристики лікаря загальної практики-сімейного ліка-
ря з позиції компетентісного підходу / Л.Ф. Матюха, Н.І. 
Гойда, В.Г. Слабкий, М.В. Олійник. Методичні рекоменда-
ції. – 2010. – 27 с.

3. European Society of General Practice/Family Medicine 
WONCA Europe. The European de nitions of the key features 
of the discipline of general practice and the role of the general 
practitioner. A description of the core competencies of the 
general practitioner/family physician. London: ESGP/FM; 
2002, 2005, 2011.



170

УДК: 004.67:651.4/.9:61:378

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

С. І. Сміян, Р. Я. Боднар, Р. Р. Коморовський, У. С. Слаба, А. А. Лепявко, Г. В. Лихацька, С. В. Даньчак,                    
І. І. Кулешко, Л. М. Мігенько 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
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В статті висвітлено проблеми використання електронних документів у різних сферах діяльності. Зокрема запровадження 
електронного документообігу у вищій школі можна вважати одним із пріоритетних завдань, які створять умови для оперативного 
пошуку, зберігання, пересилання та аналізу інформації. Проте аналіз літератури показав, що електронний документообіг не до-
статньо широко використовується у медичних вишах на практиці, і, відповідно, потребує глибшого впровадження. 

The article discusses the use of electonic documents in different areas. Implementation of electronic data interchange (EDI) in 
higher educational institutions is regarded as one of the priority issues providing conditions for quick search, sending, storage and analy-
sis of the information. Nevertheless the literature review demonstrated insuf cient use of EDI in current practice. Hence the introduction 
of EDI should involve more areas. 

Вступ. Враховуючи реалії сьогодення, стрімкий роз-
виток інформаційних технологій, збільшення кількості 
інформації та різноманіття інформаційних джерел – впо-
рядкування електронного документообігу (ЕДО) у вищій 
школі можна вважати одним із пріоритетних завдань, які 
створять умови для оперативного пошуку, переміщення та 
аналізу інформації.

Для вищого навчального закладу, і для медичного 
вишу зокрема, запровадження ЕДО є прогресивним 
підходом до підвищення ефективності роботи, проте 
вимагає створення інформаційних умов для професорсько-
викладацького складу і для студентів.

Матеріали та методи. Огляд літератури та інтернет-
джерел про ЕДО. Як ключові слова для пошуку викорис-
товували терміни “електронний документообіг”, “елек-
тронний документ”, а також їх відповідники у інших мо-
вах: electronic data interchange, electronic document (англ.), 
elektronischer Datenaustausch, elektronische Datenverarbei-
tung (нім.), elektroniczna wymiana danych (пол.), échange de 
données informatisé (франц.).

Основні визначення. Електронний документообіг 
– це сукупність процесів створення, оброблення, відправ-
лення, передавання, одержання, зберігання, використання 
та знищення електронних документів, які виконуються із 
застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності 
з підтвердженням факту одержання таких документів [1]. 

Електронний документ – це документ,   інформація   
в   якому зафіксована у вигляді  електронних  даних. Ори-
гіналом   електронного  документа  вважається  електро-
нний примірник  документа  з  обов’язковими реквізита-
ми, у тому числі з електронним   підписом  автора (авто-
рів) [1].

Електронний  цифровий  підпис  –  вид  електронно-
го  підпису, отриманого  за  результатом  криптографічного  
перетворення набору електронних  даних,  який  додається 
до цього набору або логічно з ним  поєднується  і  дає  
змогу  підтвердити  його  цілісність  та ідентифікувати під-
писувала [2]. 

Обговорення. Здебільшого, у доступній літературі 
обговорюються юридичні та технічні аспекти ЕДО [4], 
особливості функціонування ЕДО на підприємствах, у 
бізнесових структурах, лікарнях [4,7,8], а робіт, в яких 

було б описано досвід впровадження і використання ЕДО 
у вишах значно менше. Нами не знайдено робіт, в яких 
обговорювалося б питання впровадження ЕДО у вищих 
медичних навчальних закладах.

Електронний документообіг дозволяє створити в ор-
ганізації єдиний інформаційний простір, інтегруючи в 
інформаційний вузол усі документальні системи. Основа 
подібної інтеграції – надійне сховище документів і вза-
ємодіючі з ним системи документообігу.

Для вищого навчального закладу електронний до-
кументообіг – високотехнологічний і прогресивний під-
хід до суттєвого підвищення ефективності його роботи, 
створення належного умов інформаційного задоволення 
користувача. Це значна економія матеріальних ресурсів 
установи.

Спільне використання системи електронного діловод-
ства та сховищ інформації в «корпоративній» системі ВНЗ 
дає установі змогу систематизувати і поєднувати інфор-
мацію, що полегшує її аналіз і складання звітів [3]. Фор-
мування електронного документа та створення умов його 
архівування у вищих навчальних закладах – це важливий 
і відповідальний процес, який має ґрунтуватись на певних 
критеріях: електронні документи мають відповідати ви-
могам архівів, вимогам пошукових систем, максимально 
задовольнити вимоги автора і користувачів.

 Перехід від роботи з документами на папері до 
комп’ютеризації електронних форм службових доку-
ментів, з першого погляду, складний процес. Проте його 
необхідно пройти, в певній мірі, ламаючи стереотипи 
працівників «старої школи» і переходу до типу мислення 
працівників нової генерації. Так, як впровадження елек-
тронного документообігу у вищій медичній школі надасть 
такі переваги:

- перехід до більш зручного, швидкого і економного 
безпаперового юридично значимого документообігу (еко-
номія паперу та висока швидкість передачі інформації за 
великою кількістю адрес);

- удосконалення процедури підготовки, подачі/достав-
ки, обліку та зберігання документів, їх аутентифікація, ці-
лісність, конфіденційність ;

- криптографічний захист інформації (електронних 
документів);
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- висока компактність архіву;
- можливість швидкого пошуку і перегляду електро-

нних документів;
- швидкий і надійний обмін електронними документа-

ми незалежно від віддаленості адресата;
- можливість вміщення в документ мультимедійних 

даних, окрім тексту.
Попри те, ЕДО не позбавлений недоліків, до яких на-

лежать:
- потреба у захисті від знищення чи пошкодження 

внаслідок утрати фізичних властивостей носіїв інформації 
(жорсткий диск та ін.);

- зміни програмних та (або) апаратних компонентів;
- некоректне поводження з документами (через низьку 

компетентність користувачів).
Попри те, яскравим прикладом ефективного впрова-

дження сучасних методик, зокрема запровадження елек-
тронного документообігу є сайт Тернопільського держав-
ного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. 
Даний сайт є своєрідним інформаційним центром життя. 
Підрозділи стосуються, як наукової роботи університету, 
так навчальної і лікувальної робіт. 

Проте, незважаючи на прийняті Закони про електро-
нні документи та електронний цифровий підпис [1,2], на 
практиці ЕДО у вишах впроваджується досить мляво. 
Існує вадлива практика, коли поряд із впровадженням 
ЕДО, залишаються вимоги щодо створення і зберігання 
паперових документів у попередньому обсязі. При цьо-
му de facto виконується подвійна робота, об'єм роботи 
для працівників збільшується, замість того, щоб зменшу-
ватися, що може спричиняти несприйняття ЕДО. Такий 
підхід протирічить головним цілям впровадження ЕДО, 
а саме, економії часу, ресурсів, простору для зберігання 
"паперової продукції", і його необхідно якнайшвидше 
позбуватися.

Отже, для вищого навчального закладу робота з 
документами – один із головних методів діяльності, 
оскільки завжди вимагає необхідність орієнтування того 
чи іншого результату діяльності, як колективу в цілому, 
так і кожного студента зокрема.

Висновки. Аналіз доступної літератури показав, що 
запровадження стандартів ЕДО сприяє розвитку вищих 
навчальних закладів. Це відбувається унаслідок підви-
щення ефективності обробки інформації, гармонізації 
співпраці як між підрозділами самого університету, так 
і з іншими установами. При цьому новітні інформаційні 
рішення допомагають економити кошти, час, звести до мі-
німуму бюрократичні перешкоди.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗІОЛОГІЇ

В. М. Соколенко, Л. Е. Весніна, К. Є. Юдіна

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Упровадження нового Закону України "Про 
вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчаль-
ними закладами непрості проблеми й викликало жваві дис-
кусії не тільки у стінах храмів науки, а й поза ними. Пер-
шим каменем спотикання для вищих навчальних закладів 
при плануванні навчального навантаження на 2015/2016 рік 
було перехід від 900 до 600 навчальних годин [1]. Це мож-
ливо лише за умови зменшення кількості аудиторних годин 
та збільшення об’єму самостійної роботи студентів. 

Відповідно до цього, кількість практичних занять з 
фізіології зменшена на противагу збільшенню кількості 
годин, що відводяться на самостійне опанування мате-
ріалу. Зменшення годин занять в аудиторіях не означає, 
що студентам доведеться працювати менше: адже вимог 

до рівня компетентності випускників ніхто не знижував. 
Самостійність, відповідальність за набуття професійних 
компетентностей – риса, яка характеризує студента сучас-
них вишів [1].

Основна частина. За цих умов зростає необхідність 
ефективнішого використання комп'ютерних технологій як 
засобу інтенсифікації навчального процесу. Навчальний 
матеріал з фізіології можна подавати різними способа-
ми: комп’ютерні підручники та лекції у вигляді текстових 
матеріалів, мультимедійні презентації, навчальні фільми, 
тестові комп’ютерні програми для контролю та навчання. 
Це дозволить кожному студенту особисто забезпечувати і 
контролювати особистий темп навчальної діяльності, бо 
він матиме можливість самостійно вибирати момент пере-
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ходу до наступної порції навчальної інформації, задавати 
швидкість подання завдань і час їх виконання. Студенти 
матимуть можливість самостійно переходити від більш 
легкого ступеня складності навчального матеріалу до 
більш складного і навпаки, вибирати і визначати для себе 
рівень завдання та випробовувати свої сили на різних ета-
пах, помічати та враховувати помилки у засвоєнні навчаль-
ного матеріалу. Все це дасть змогу раціонально викорис-
товувати час, чітко організувати і конкретно спрямовувати 
самостійну навчальну діяльність студентів. Крім того, це 
забезпечить індивідуальний підхід до навчання, так як ви-
кладач зможе застосовувати окрему методику для кожного 
студента, враховуючи його рівень підготовки, особливос-
ті мислення та темперамент. Мультимедійні комп'ютерні 
ефекти забезпечуватимуть візуалізацію інформації, адже 
носієм інформації постає картина (анімація, графіка), що 
впливає на різноманітні почуття людини.

Надзвичайно великі можливості, що з,являються при 
використанні комп'ютерних технологій, мають ряд недо-
ліків. Наприклад, отримуючи завдання написати реферат, 
студент може скористатися INTERNET-мережею і знайти 
там повністю підготовлену доповідь, яку не читаючи і не 
завжди розуміючи подасть викладачу. Ефект такої "само-
стійної роботи" буде рівний нулю, а етичні норми пору-
шені. Завдання викладача полягає в формулюванні таких 
завдань на СРС, щоб студент не зміг скористатися чужою 
інтелектуальною власністю, а поетапно здійснив власний 
пошук, аналіз та висновки. 

Використання комп’ютерних технологій вимагає від 
педагогів ще більшої підготовки. Так, викладач повинен 
сформувати у студента внутрішню потребу в постійній 
самостійній роботі; контролювати її систематичність і 
безперервність; допомогти вміло поєднувати вивчення 
кількох дисциплін; обґрунтувати значення чіткої упоряд-
кованості та черговості етапів роботи; навчити правильно 
планувати самостійну роботу та раціонально використо-
вувати час; правильно застосовувати відповідні методи та 
способи самостійної роботи. Завдання, необхідно форму-
вати так, щоб студент застосовував не просте відтворення 
вивченого матеріалу, а глибоко його осмислював, вчився 

робити висновки, самостійно формулювати питання та 
вирішувати проблему.

При впровадженні сучасних інтерактивних технологій 
у навчальний процес зростає співпраця викладача і студен-
та. За цих умов студент стає помічником викладача в роз-
робці тих чи інших навчальних, організаційно-методичних 
або науково-дослідницьких матеріалів, а викладач спря-
мовує самостійну діяльність студентів, стає «режисером» 
навчання, здатним розвивати кращі якості студента як май-
бутнього спеціаліста вищої кваліфікації. Мотивація студен-
та до самостійної роботи зростає, якщо він впевнений, що 
результати його співпраці з викладачем будуть враховані в 
тому чи іншому вигляді в навчанні або дослідницькій діяль-
ності. В спілкуванні студент вчиться думати, виділяти голо-
вне, логічно висловлюватися, вчиться творчої діяльності. В 
співпраці зі студентом викладач визначає, що саме гальмує 
самостійну роботу студентів та відпрацьовує зі студентами 
шляхи підвищення її ефективності [2,3]. 

Висновки. Таким чином, використання комп’ютерних 
технологій є невід,ємним елементом самостійної роботи 
студентів, що значно посилює її ефективність. Розширю-
ються можливості викладача для посилення його впливів 
на підвищення якості засвоєння студентами навчального 
матеріалу. 
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ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ МЕТОДІВ 
ВИКЛАДАННЯ

Д. О. Степанський, Н. С. Башкірова, Г. М. Дараган, Л. М. Сладкова 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. В умовах сьогодення процес підготовки висо-
кокваліфікованого лікаря потребує постійного удоскона-
лення. Найбільш важливим принципом навчання є вико-
ристання методів активізації діяльності студентів (інтер-
нів, курсантів). Найбільш вдалими методами активізації 
роботи студентів (інтернів) визнаються інтерактивні мето-
ди навчання, що направлені на інформаційне забезпечення, 
на активне оволодіння слухачами практичними вміннями і 
навичками. Вони дають змогу розвивати творчі і комуніка-
тивні здібності особистості – майбутнього лікаря. 

Основна частина. Продуктивно використовувати ін-
терактивні методи можуть лише підготовлені викладачі. 
Викладачі ДЗ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ 
України» кафедр мікробіології, вірусології, імунології та 

епідеміології та сімейної медицини ФПО ще з 2014 року 
розпочали підготовку на тренінгу «Методики викладання 
теми «Здоров’я населення та толерантність до пацієнтів 
групи ризику», що був проведений за технічної підтрим-
ки Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) 
у м. Одесі у грудні 2014р. Весною 2015 року підготовку 
на цьому тренінгу пройшла велика група викладачів, з 
кафедр мікробіології, вірусології, імунології та епідеміо-
логії, інфекційних хвороб, фтизіатрії, педіатрії №2. Пре-
зентований навчальний модуль з інтерактивних методик 
викладання теми ВІЛ-інфекції, впровадження добровіль-
ного консультування та тестування, а також підтримки 
у студентів формування їх толерантного світогляду та 
ставлення до представників найбільш уразливих до ВІЛ 
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груп населення в повному обсязі проводити  у ДЗ «ДМА 
МОЗ України» не представляється можливим у звґязку з 
невеликою кількістю годин, що виділяються на тему ВІЛ 
інфекції /СНІД. Однак окремі методики були впроваджен-
ні в навчальній програмі на кафедрах, що викладають цю 
тему. Підготовка та використання цих інтерактивних мето-
дик на різних кафедрах академії дозволяє дотримуватись 
принципу наскрізної програми підготовки лікарів «загаль-
ної практики-сімейної медицини», що в умовах сьогоден-
ня є пріоритетним напрямком вищої медичної освіти.

Робота з громадською організацією Німецьке товари-
ство міжнародної співпраці (GIZ) продовжилася восени 
2015 року на тренінгу – супервізії в рамках проекту «Кон-
сультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій». Ме-
тою тренінгу – супервізії було ще більше поглибитися в ви-
вчення методики ефективної подачі матеріалу студентам, 
вдосконалити техніку викладання теми профілактика ВІЛ/
СНІД, підвищення рівня толерантності до пацієнтів груп 
ризику, ознайомитися з темою мотиваційного консульту-

вання. Крім того, корисною була можливість обмінятися 
напрацюваннями фахівців різного профілю у викладанні 
теми студентам та лікарям – інтернам. Абсолютно новою 
була інформація, стадій зміни поведінки та стадій горю-
вання, яка була викладена на тренінгу методикою інтерак-
тивного спілкування, що дозволило ще раз вдосконалити 
техніку використання активних методик навчання.

Висновки. Враховуючи, що особливістю сучасного 
світу є динамічна зміна інформації, основною метою сьо-
годення є підготовка фахівців, які можуть нестандартно 
мислити, своєчасно отримувати інформацію та адекватно 
її використовувати. Підготувати такого фахівця можуть до-
помогти інноваційні методи навчання. Використовувати ці 
методики повинні відповідно підготовлені викладачі. Саме 
тому співпраця вищих начальних закладів з міжнародними 
організаціями в рамках підготовки  викладачів медичних та 
соціальних дисциплін на відповідних тренінгах є корисною. 
Це дозволяє поступово розширити використання інновацій-
них методик навчання при підготовці сучасного лікаря.

УДК 378.147.31 «312»

ЛЕКЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

В. П. Стусь, М. М. Моісеєнко, П. Ю. Литвин, М. Ю. Поліон, К. С. Бараннік 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

LECTURES IN THE CONTEXT  OF  MODERN EDUCATION      

V. P. Stus, M. M. Moiseyenko, P. Y. Lytvyn, M. Y. Polion, K. S. Barannik     

State Educational establishment  “Dnipropetrovsk medical academy of Public Health Ministry of Ukraine”     

Багато в чому інформативність, форма подачі і якість лекції лягає на плечі лектора. Лекційне заняття не лише може, а і повинно 
набувати нових форм подачі матеріалу, бути більш інформативним і вичерпним.  Що в підсумку має привести до зацікавленості, 
стимуляції  самостійної розумової діяльності студента, а значить його активної участі в пізнавальному процесі. 

Informational content,presentation form and  lecture quality mostly depends on  the lecturer. Desk study must acquire new forms 
of presentation, be more informative and comprehensive. It must catch the student’s interest, stimulate autonomous mental activity and 
so involve in  active cognitive process.

Вступ Традиційно лекції мали ключове положення 
в навчальному процесі. Вони займали основну нішу не 
лише, як головне джерело інформації, а й несли в собі 
новизну навчального матеріалу,  його інформативність та 
науковість. Лекції займали значну частину навчального 
часу, а практичні заняття  мали бути, як доповнення до 
них. Історично вони стали основним джерелом нової ін-
формації. Це пов’язано з тим, що видання нових підруч-
ників було складним та довготривалим процесом і тому 
часто інформація, яку вони несли в собі, застарівала і вже 
не була затребуваною. Як наслідок студент повинен був 
ретельно і уважно вести конспект,  щоб мати можливість 
якісно готуватись до занять. Адже лектор був джерелом 
нової інформації, що в свою чергу підвищувало цінність 
конспекту. Засвоєння інформації залежало від уміння лек-
тора подати матеріал і здатності студента його сприйняти 
і законспектувати.

Основна частина Нині швидко розвиваються інфор-
маційні технології, які все більше наповнюють наше життя 
і займають значне місце не лише в побуті, а і в процесі на-
вчання, значення лекції,як джерела інформації змінилось. 
Поява новітніх технологій значно впливає на розвиток 
медицини і тому порівняно з минулим століттям кількість 
інформації в медичній сфері стрімкозросла. Переглянуто 

і доповнено багато базових понять, класифікацій і визна-
чень.Тому постає питання необхідності лекцій,як елемен-
ту навчального процесу, або ж кардинальна зміна у формі 
викладання інформації на лекційних заняттях. Чи є лекція 
інформативною та необхідною з традиційної точки зору, 
адже на даний момент є багато можливостей скоротити 
лекційний час  та збільшити кількість годин на самопід-
готовку, а лекційний матеріал студент може отримати з 
Інтернет джерел, базових сайтів та сайтів кафедр.  Тому 
конспектування стає менш актуальним, адже зникає про-
блема у збереженні інформації і проявляються негативні 
наслідки конспектування. Стає очевидним, що сам про-
цес конспектування перешкоджає сприйняттю інформації, 
оскільки якісно виконувати дві роботи одночасно – думати 
над тим, що слухаєш, і записувати – неможливо. Доречно 
згадатиВ. Ф. Шаталова в цьому плані, під час пояснення 
матеріалу чи розв’язування задач його учні не писали [1; 
6]. Як відмічає професор К. Г. Марквардт, записування 
продуктивне лише в тому випадку, коли рука йде за влас-
ною думкою, а не за словом лектора [3]. Студент, який 
намагається повніше записати матеріал, перестає думати 
і свідомо сприймати інформацію. Ця думка підтверджу-
ється дослідженнями [7], згідно з якими 70 % студентів 
бачать своє основне завдання в тому, щоб вести детальний 
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конспект, і лише 10 %, щоб свідомо опрацьовувати інфор-
мацію.Час диктує правила. Дійсно, зі збільшенням кіль-
кості та об’єму інформації, розвитком новітніх технологій 
з’явилися і нові види лекцій. Розглянемо декілька видів:

Бінарна лекція (лекція-дует) – читається двома лектора-
ми одночасно. Лектори повинні співпрацювати, взаємно до-
повнювати один одного, імпровізувати. Важлива і попередня 
домовленість пророзподіл фактичного матеріалу і функцій, 
які будуть виконувати лектори на протязі лекції.Тому увага 
аудиторії значно збільшується, мислення активізується.

Лекція із запланованими помилками (лекція-прово-
кація). Після оголошення теми лекції викладач повідо-
мляє, що в ній буде зроблено певну кількість помилок 
різного типу: змістовні, методичні, поведінкові тощо. При 
цьому викладач повинен мати перелік цих помилок на па-
пері, який він на прохання слухачів зобов'язаний показати 
в кінці лекції. Тільки в цьому випадку забезпечується по-
вна довіра аудиторії до викладача.На такій лекції слухачі 
мають змогу оперативно аналізувати інформацію, орієнту-
ватися і оцінювати її.

Лекція-бесіда – крім питань слухачів, вона допускає ви-
кладення ними своєї точки зору з того чи іншого питання. На 
такій зустрічі лектор і сам повинен ставити питання слуха-
чам, щоб почути їх висловлювання, викладення їх позиції. 
Так утворюється грунт для обміну думками, для бесіди.

Лекція-конференція. Навчання під час лекції припус-
кає активну розумову діяльність, у ході якої студенти по-
винні сприймати інформацію;  сортувати її,  не втрачаючи 
логіки міркування; погоджувати її з раніше пройденим ма-
теріалом; розуміти; запам'ятовувати.

Ефективність лекцій значно зростає за умови попере-
дньої підготовки до неї студентів.

В умовах інноваційної лекції процес підготовки до 
неї викладача теж відрізняється порівняно з традиційною. 
Лектор консультує студентів,  відслідковує та аналізує ре-
зультати їхнього тестування, переглядає питання, які на-
дійшли від студентів. За результатами такої підготовчої 
роботи він коректує зміст наступної лекції, планує форму 
її проведення.

Лекція-прес-конференція.Студентів можуть заздале-
гідь ознайомити з проблемами: тоді вони готують запитан-
ня, які групуються за проблемами, і для відповіді на них 
запрошуютьсяфахівцівисокогокласу. Або якщо проблема 
не вимагає попередньої підготовки консультантів, педа-
гог визначає тему лекції і пропонує учням протягом 2-3 
хвилин сформулювати найбільш цікаві для них запитання, 
після чого через 3-5 хвилин групує запитання за змістом і 
починає викладати лекцію. При цьому він відповідає не на 
кожне запитання, а на групи однорідних запитань.

Кіно(відео)лекція. Допомагає розвитку наочно-
образного мислення у слухачів. Викладач підбирає необ-
хідних кіно-відеоматеріалів потемі яку вивчають. Перед 
початком огляду до слухачів доводиться цільова установ-
ка, в ході огляду кіно-відеоматеріалів лектор коментує по-
дії, що відбуваються на екрані.

Лекція-візуалізація – одна із лекцій інноваційного 
типу. Її особливістю є наявність умов для реалізації повною 
мірою принципу наочності. Зазначений тип лекції сприяє 
навчанню студентів перетворювати усну й письмову ін-
формацію у візуальну форму, що завдяки систематизації 
й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів 
змісту навчання формує у них професійне мислення. Про-
цес візуалізації сприяє утворенню, на основі різних видів 

інформації, наочного образу, який може слугувати опорою 
для розумових і практичних дій. Відеоматеріал повинен 
використовуватися викладачем не як візуальний коментар 
словесної інформації, а як комплекс проблемних завдань, 
що сприяє  активній розумовій діяльності студентів.

Інтерактивна лекція. Дозволяє поєднати керуючу роль 
викладача з високою активністю студентів на основі ви-
користання сучасних інтерактивних технологій.

Викладання матеріалу здійснюється шляхом акти-
візації знань, що побудовані, як на базі міжпредметних 
зв'язків, так і новостворених, які студент отримує під час 
лекції за допомогою викладача та самостійного мислення.

Лекція-диспут. Одна з функцій лектора – короткий ви-
ступ на початку зустрічі, але потім йде не просто розмова-
діалог зі слухачами, а полемічна бесіда. Функції лектора пе-
редбачають таку постановку питань, яка веде до зіткнення 
думок і, відповідно, до пошуку аргументів, до поглибленого 
аналізу розглядаємих проблем. В цьому випадку методич-
на майстерність лектора включає не лише вміння читати 
лекцію-монолог, відповідати на питання, вести бесіду, але й 
навички організації спору і вмілого керування ним.

На практиці кожна лекція це витвір мистецтва. Не 
можливо порівняти лекцію з філософії і лекцію з анатомії; 
лекцію з біохімії і лекцію з урології; лекцію для студентів 
з лекцією для лікарів на ФПК. Багато залежить від особис-
тості лектора, його настрою, фізичного стану; відношення 
до матеріалу, що викладається.

Важливий момент – як відноситись до студентів, які 
не працюють на лекції, відволікаються, розмовляють. На 
кого орієнтуватись – на працюючих,чи жорстко підтриму-
вати дисципліну.

Висновок Отже  лекційне заняття не лише може, а 
і повинно набувати нових форм подачі матеріалу, бути 
більш інформативним і вичерпним.  І багато в чому ін-
формативність, форма подачі і якість лекції лягає на плечі 
лектора. Таким чином, ми бачимоновий образ лекційного 
заняття, в якому лектормає широкий спектр можливостей 
для викладання матеріалу, а в студентаз’являється мож-
ливість краще засвоїти і опрацювати викладене. Тому на 
даному етапі можна виділити основу та вимоги, яким по-
винна відповідати сучасна лекція – це максимальне підви-
щення зацікавленості студентів і, як наслідок, зростання 
уваги та зосередження щодо лекції. І головними вимогами 
є стимуляція  самостійної розумової діяльності студента, а 
значить його активної участі в пізнавальному процесі.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ТЕОРЕТИЧНИХ 
КАФЕДРАХ

А. О. Терещенко, Д. М. Шиян

Харківський національний медичний університет

Навчально-методична робота є одним з основних ви-
дів діяльності професорсько-викладацького складу вищих 
навчальних закладів. Її метою є повне й адекватне мето-
дичне забезпечення навчального процесу для підтримки 
належного рівня якості підготовки фахівців [1, 3, 5].

У Харківському національному медичному універси-
теті впроваджено кредитно-трансферну систему організа-
ції навчального процесу, яка акцентує увагу на підвищенні 
ролі самостійної роботи студентів, оволодінні ними про-
фесійними знаннями та вміннями, використанні сучасно-
го методичного забезпечення. 

На кафедрі анатомії людини ХНМУ на сучасному рів-
ні вирішуються задачі навчально-методичної роботи за 
вимогами кредитно-трансферної системи з забезпечення 
організації навчального процесу.  

Основними напрямками діяльності кафедри з органі-
зації навчально-методичної роботи є організація та моні-
торинг підготовки методичного забезпечення навчального 
процесу на рівні, що відповідає вимогам підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, згідно з метою кредитно-
трансферної системи щодо забезпечення організації на-
вчального процесу; зовнішнього та внутрішнього рецен-
зування підручників і навчальних посібників, навчально-
методичних матеріалів; стажування викладачів [2, 4, 6, 7].

Навчально-методична робота кафедри анатомії лю-
дини охоплює усі аспекти діяльності як студентів, так і 
викладацького складу. Вона постійно розвивається і вдо-
сконалюється викладачами, які за допомогою різних за-
собів дидактичної системи повинні отримати необхідний 
позитивний результат з спроможною конкурентністю май-
бутнього фахівця. Функціональними засобами методичної 
системи кафедри є нормативно-правове та навчально-
методичне забезпечення, засоби навчання, засоби контр-
олю. Крім того, навчально-методична система кафедри 

містить потенційну готовність до створення стикових дис-
циплін шляхом інтеграції теоретичних і клінічних кафедр, 
що в остаточному підсумку дозволяє інтегрувати інформа-
ційний потік і підвищувати рівень навчання.

З метою поліпшення організації навчально-методичної 
роботи та вдосконалення навчально-методичної докумен-
тації робота викладачів повинна бути зосереджена на ви-
рішенні завдань підвищення рівня підготовки фахівців 
на основі комплексного підходу до поліпшення якості 
викладання, удосконалення змісту, організації та методів 
навчання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА 
ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ

М. М. Ткаченко, І. В. Гороть

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Основним завданням викладання променевої терапії 
є підвищення якості підготовки фахівців медичних спеці-
альностей. Сьогодні в Національному медичному універ-
ситеті імені О.О. Богомольця на кафедрі радіології та раді-
аційної медицини променева терапія викладається студен-
там 3-го курсу медичних факультетів згідно Європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу. 

Інтерактивне навчання може здійснюватися за до-
помогою діалогу між викладачем і студентом та за на-
явності комп’ютерних технологій. На кафедрі практич-
ні заняття з променевої терапії ведуться із залученням 
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комп’ютерних систем, які дозволяють демонструвати 
передпроменеву підготовку пацієнта, 3D КТ-симуляцію, 
контурування, ізодозний розподіл та ін. Це дозволяє 
відобразити зміст навчального заняття, акцентувати увагу 
на головних аспектах, оцінити специфіку дисципліни. 
Також студент має можливість спостерігати за сеансом 
опромінення на сучасному лінійному прискорювачі 
Trilogy, апараті дистан ційного опромінення Theratron 
і контактними методами опромінення на MicroSelec-
tron. Але є і проблемні питання викладання променевої 
терапії. Студенти ще не володіють знаннями з онкології, 

гінекології, урології, проктології, тому їм важко сприй-
мати і орієнтуватися в навчальних матеріалах при вив-
ченні променевої терапії, обирати метод лікування і 
планувати етапи променевого лікування. Інтерактивна 
модель навчання дозволяє моделювати клінічні моделі 
хвороб і проводити їх  вирішення. 

Таким чином, інтерактивні технології при вивченні 
променевої терапії надають не лише професійні знання 
студентам, але і забезпечують розвиток уяви і творчого 
мислення, стимулюють прагнення до пізнавальної діяль-
ності, уміння самостійно розвивати свої здібності.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ХІРУРГІЧНА 
СТОМАТОЛОГІЯ» 

П. І. Ткаченко, Н. М. Лохматова, С. О. Білоконь, О. В. Гуржій, Н. М. Коротич, Ю. В. Попело

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. Кафедра «Дитячої хірургічної стоматології 
з пропедевтикою хірургічної стоматології» більше ніж 
п’ятнадцять років проводить підготовку лікарів-стома-
тологів у ВДНЗ України «УМСА». І весь цей час досвідче-
ний викладацький колектив кафедри (1 – завідувач кафедри, 
д.мед.н, професор Ткаченко П.І., 10 – к.мед.н., доценти, 3 – 
к.мед.н., асистенти) наполегливо працює над удосконален-
ням якості підготовки студентів стоматологічного факуль-
тету, які на перспективу будуть забезпечувати збереження 
і зміцнення здоров'я населення та задовольняти потреби в 
медичній допомозі. Адже, основними завданнями, які дер-
жава ставить перед будь-яким вищим навчальним закла-
дом, є проведення на високому рівні освітньої діяльності, 
що забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного 
ступеня за обраними спеціальностями [1]. 

Основна частина. На кафедрі дитячої хірургічної 
стоматології викладаються дисципліни професійної спря-
мованості й тому вона відіграє вагому роль у процесі ста-
новлення лікаря-стоматолога. Під час навчання студенти 
4 та 5 курсів стоматологічного факультету отримують 
знання з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія», 
яка вивчає питання дитячої хірургічної стоматологічної 
патології з акцентом на вікові анатомо-фізіологічні осо-
бливості організму, варіанти диференціальної діагностики 
окремих нозологічних форм захворювань і застосування 
нових методів лікування. Оволодіння практичними нави-
ками та уміннями опанованими на кафедрі відіграє важ-
ливу роль у формуванні професіоналізму при переході від 
теоретичних знань до самостійної практичної діяльності 
та сприяє розвитку клінічного мислення і комунікативної 
компетентності.

Дисципліна «Дитяча хірургічна стоматологія» викла-
дається згідно перехідного навчального плану підготовки 
лікарів-стоматологів (2015 р.) на ІV та V курсах стомато-
логічного факультету та структурована на 2 модулі зага-
лом 6,0 кредитів ECTS (180 годин).

Практичні заняття з “Дитячої хірургічної стоматології” 
традиційно проводяться на клінічних базах лікувальних 
установ м. Полтава. Розклад практичних занять на ІV та V 
курсах побудовано згідно рекомендацій навчального плану 
підготовки фахівців за спеціальністю 7.12010005 “Стомато-
логія” – за модульно-цикловим принципом шляхом ротації 
модулів. Так, на ІV курсі 15 практичних занять по 4 ака-
демічні години (3 тижні на рік), на V курсі 10 практичних 

занять по 6 академічних годин (2 тижні на рік). Така ор-
ганізація навчання апробована нами протягом п’яти років і 
зарекомендувала себе з позитивного боку, тому що:

- надає можливість в часовому аспекті реалізувати всі 
навчальні задачі; 

- сконцентрованість уваги на одній дисципліні протя-
гом тривалого часу сприяє кращому засвоєнню знань; 

- щоденне спостереження за хворими в динаміці сприяє 
формуванню клінічного мислення, навику якісної курації;   

- надає можливість відпрацювати та вдосконалювати 
мануальні навички, які потребують багато часу;

- тривала щоденна робота в лікувальних закладах 
сприяє формуванню комунікативних навичок, пристосо-
вує студентів до подальшої практичної діяльності;

- проведення протягом семестру підсумкового модуль-
ного контролю по закінченню циклу занять в академічних 
групах надає можливість колективу кафедри рівномірно 
розподілити педагогічне навантаження, підвищує якість 
підсумкового контролю знань, запобігає накопиченню 
боржників по завершенню навчального року.

Але це не виключає і деякі проблеми модульно-
циклового принципу організації навчання, які були вияв-
лені при реалізації всіх заходів: відсутність синхронізації 
між практичними заняттями та лекціями з дисципліни; 
утруднення роботи по підготовці до ліцензійного іспиту 
“Крок 2. Стоматологія”, що віддзеркалюється на результа-
тах пілотних тестувань; в разі тривалого пропуску студен-
том практичних занять можуть виникати певні труднощі 
при відпрацюванні, особливо в кінці семестру.

На нашу думку, виявлені проблеми не зменшують 
переваги модульно-циклового принципу організації на-
вчального процесу з дисципліни “Дитяча хірургічна сто-
матологія”, а навпаки створюють сприятливі умови для 
реалізації колективом кафедри заходів по вдосконаленню 
та підвищенню якості навчальної роботи шляхом впрова-
дження сучасних педагогічних технологій (особистісно-
орієнтоване проблемне навчання, ігрові технології, роз-
виток критичного мислення, інтерактивне навчання, ін-
формаційні технології), творчого підходу до використання 
кожної з них, а також створення нових. На практиці ефек-
тивність сучасних педагогічних технологій забезпечуєть-
ся нами за рахунок використання інноваційних методів 
навчання, до яких належать ділові ігри, тренінги, творчі 
завдання, наукові дискусії, майстер – класи, захист рефе-
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ратів, історій хвороби, метод дослідження при навчанні, 
круглі столи [2].

Розвиток сучасних технологій сприяє створенню ін-
формаційного простору, пізнавального інтересу і творчої 
активності студентів, дозволяючи здійснювати особистісно-
орієнтований підхід до студентів, поетапне засвоєння 
знань, умінь і навичок, сприяє розвитку зацікавленості у 
поглибленому вивченні дисципліни. Так, наприклад, на 
кафедрі застосовуються презентації окремих клінічних ви-
падків, методик і результатів лікування, фрагменти опера-
тивних втручань, фотоілюстрації до кожної теми навчання, 
комп’ютерне 3D моделювання, результати сучасних методів 
дослідження щелепно-лицевої ділянки у дітей, імуногісто-
хімічних досліджень для верифікації пухлинної належності 
тканини. Для досягнення найкращого результату по підго-
товці до ліцензійного іспиту «Крок-2. Стоматологія» засто-
совується комп’ютерне тестування з обов'язковим аналізом 
помилкових відповідей, незрозумілих питань. 

Для підвищення рівня знань студентів приділяється 
значна увага індивідуалізації навчання, як під час практич-
них занять, так і в поза навчальний час. Для самостійної 
роботи студентами використовуються матеріали розро-
блені та створені викладачами кафедри: електронні посіб-
ники, методичні розробки, алгоритми надання медичної 
стоматологічної допомоги, буклети тестових завдань. 

Колектив кафедри здійснює також і індивідуальний 
підхід до навчання.  Так, наприклад, заохочує до навчання 

та підтримує ініціативу щодо поглибленого вивчення дис-
ципліни, надає найкращим студентам направлення на на-
укову діяльність по закінченню вузу, що сприяє професій-
ному росту та формуванню майбутніх наукових кадрів. 

У випадку зі студентами які мають низький рівень 
теоретичної та практичної підготовки по дисципліні за-
відувачем кафедрою та доцентами проводяться індивіду-
альні консультації з окремих тем, питань до підсумкових 
модульних контролів та практично-орієнтованого іспиту 
“Крок–2. Стоматологія”. 

Висновки. Таким чином, колектив кафедри дитячої 
хірургічної стоматології прикладає максимум зусиль по 
вдосконаленню навчального процесу з метою підвищен-
ня якості професійної підготовки випускника, що надасть 
йому можливість стати особистістю з високим рівнем за-
гального інтелектуального розвитку, спроможністю при-
ймати самостійні рішення, нестандартно мислити і адап-
туватися до сучасних умов співіснування та цілком відпо-
відати вимогам роботодавців. 
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ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В. І. Ткачук

Одеський національний медичний університет

Вступ. Система вищої медичної освіти в даний час 
піддається процесам виконання Закону України «Про 
вищу освіту», збереження евроінтеграційного спрямуван-
ня розвитку вищої медичної освіти та забезпечення ви-
сокої якості освіти, щоб доказати власну унікальність та 
важливість для українського суспільства. 

З метою активізації мобільності викладачів і студен-
тів повинні бути розроблені механізми, які б на основі 
кредитно-модульної системи забезпечували можливість 
переміщення студентів між ВУЗами [1, с. 77]. В основі та-
ких механізмів на погляд автора є потреба в розробці єди-
ного підходу у визначенні предмета вивчення економіки 
охорони здоров’я як навчальної дисципліни.

Основна частина. Дослідження теоретичних основ, 
практичних аспектів функціонування системи охорони 
здоров’я, аналіз існуючої навчально-інформаційної бази 
курсу економіки охорони здоров’я підтвердили відсутність 
чіткого визначення терміна «предмет вивчення економіки 
охорони здоров’я». У навчальній літературі трактування 
суті цього терміна дуже розпливчата і являє собою пере-
лік різних напрямків пов’язаних з функціонуванням сис-
теми охорони здоров’я, що не сприяє якісному навчанню 
студентів. Так, наприклад, автори підручника «Економіка 
охорони здоров’я» підкреслюють, що економіка охорони 
здоров’я – це галузева наука, яка вивчає комплекс еконо-
мічних знань про форму, методи і результати господар-
ської діяльності у сфері охорони здоров’я; економічні від-
носини, закони, категорії виробництва, розподілу, обміну 

та споживання медичних товарів і послуг; раціональне 
використання обмежених ресурсів суспільства на охорону 
здоров’я та медичне обслуговування; економічні відноси-
ни, які складаються між людьми при наданні медичної до-
помоги, організацію і управління цими процесами. Пред-
метом економіки охорони здоров’я є дослідження еконо-
мічних відносин, які об’єктивно складаються між людьми 
в процесі медичної допомоги. Розрізняють організаційно-
економічні та соціально-економічні взаємовідносини [2, с. 
20-21]. В галузевому підручнику «Соціальна медицина та 
організація охорони здоров’я» наведена аналогічна трак-
товка предмета економіки охорони здоров’я [3, с. 600]. У 
другому підручнику по соціальній медицині вказано, що 
економіка охорони здоров’я вивчає дію законів ринку в 
системі медичної допомоги та вплив охорони здоров’я на 
основний чинник виробництва – робочу силу [4, с. 138]. 
Судячи з формулювань в навчальній літературі, предмет 
вивчення дисципліни є різноманітним, різноспрямова-
ним і в якійсь мірі, дискусійним. Разом з тим, відсутність 
єдності у визначенні суті предмета вивчення навчальної 
дисципліни не сприяє формуванню у студентів система-
тизованого знання. Охорона здоров’я, як галузева струк-
тура національної економіки та її економічний стан вима-
гає конкретизації предмета вивчення економіки охорони 
здоров’я як науки, виділення в предметі провідної ідеї, 
яка буде розкривати багатогранність діяльності системи, 
що відбиває її соціальну значущість у життєдіяльності 
населення країни. Крім того, сучасна реформа і комер-
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ціалізація системи охорони здоров’я, створення нових 
організаційно-правових форм функціонування лікуваль-
них установ, формування нових відносин між замовни-
ком медичних послуг (в особі держави, а в майбутньому 
– страхового фонду), постачальником цих послуг (в осо-
бі лікарнь та центрів сімейної медицини) і одержувачем 
медичних послуг – пацієнтам [5, с. 7] також вимагають 
освітлення в навчальному процесі та переосмислення суті 
предмета вивчення курсу «Економіка охорони здоров’я». 

Автор вважає за доцільне обмежити предмет ви-
вчення економіки охорони здоров’я тільки організаційно-
економічними та соціально-економічними відносинами, 
які формуються між людьми в суспільстві (країні) в про-
цесі задоволення потреби населення (людей) в медичних 
послугах. Це дозволяє аналізувати виникаючі відносини їх 
відповідності нормативно-правовим основам, затвердже-
ним законодавчою системою країни. Таке формулювання 
предмета економіки охорони здоров’я дозволяє:

– Дослідити сучасний етап формування економічних 
відносин в системі охорони здоров’я, які характеризують-
ся реструктуризацією, яка відбувається, заснованої на пе-
реосмисленні досвіду світової спільноти в галузі охорони 
здоров’я та досягнень економічних перетворень в даному 
напрямку;

– Розглядати економіку охорони здоров’я як конкрет-
ну науку, так як економічні процеси, протиріччя і негативи 
в діяльності зумовлені нормативно-правовою системою, 
яка коригує професійну та економічну спрямованість в 
життєдіяльності галузі;

– Враховувати вимоги методологічної основи економі-
ки охорони здоров’я як конкретної науки, яка є економічна 
теорія, яка досліджує виробничо-економічні відносини в 
єдності і взаємодії з продуктивними силами, як суспіль-
ну форму руху останніх відповідно до дії об’єктивних 
економічних законів. У свою чергу враховується розпо-
діл виробничо-економічних відносин на організаційно-
економічні та соціально-економічні відносини;

– Використовувати існуючу теоретичну основу, яка 
представлена   категоріями об’єктивних економічних зако-

нів і законів функціонування ринкової економіки, дії яких 
має враховувати держава у своїй соціальній політиці. Крім 
того, враховувати зміст понять і термінів, які відображені 
в законах країни, що визначають діяльність системи охо-
рони здоров’я;

– Вивчати історичні відносини в їх становленні, роз-
витку, вдосконалення, заміні більш прогресивними, так як 
економіка охорони здоров’я є історичною наукою.

Таким чином, пропоноване визначення предмета еко-
номіки охорони здоров’я сприяє дослідженню і розумінню 
перетворень, що відбуваються в системі охорони здоров’я, 
які спрямовані на створення результативних умов, що до-
зволяють забезпечити більш повне задоволення людських 
потреб в медичних послугах. Крім того, навчальний про-
цес, як адекватна реакція на сучасні реформаторські вимо-
ги, повинен будуватися на розумінні важливості і необхід-
ності суті економіки охорони здоров’я у процесі форму-
ванні та становленні майбутніх професіоналів медицини.

Висновки. Викладене дає підставу стверджувати, що 
успішне освоєння курсу економіки охорони здоров’я мож-
ливо лише за умови єдиного підходу до визначення предме-
та вивчення, який відображає новий рівень організаційно-
економічних і соціально-економічних відносин у сфері 
забезпечення і задоволення медичних послуг.
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Вступ. Фундаменталізація є основою підготовки лі-
карів на всіх факультетах медичних вищих учбових за-
кладів України [1]. З цією метою є необхідність підвести 
теоретично-методичні підходи до опанування медико-
біологічними дисциплінами, які вивчають на першому, 
другому і третьому курсах, в тому числі фармакологією, 
повинні бути трансформовані. В першу чергу, необхідно 
приділяти більшу увагу щодо інтеграції фармакології як 
з теоретичними, так і клінічними предметами. По-друге, 
важливим є впровадження сучасних технологічних мето-
дів і систем підготовки [2,3].

Основна частина. В медичних вищих учбових закла-
дах принципи фундаменталізації спрямовані на підви-
щення академічного, персоніфікованого, орієнтованого 

на професіоналізм розвитку студенту, з урахуванням його 
особистості, культурологічного рівня та загальнокультур-
ного розвитку взагалі. Цьому сприяє також включення різ-
них систем підготовки, в тому числі технологічних, таких, 
як імітаційні, рольові, ігрові технології із застосуванням 
комп’ютерної техніки. Для поглибленого засвоєння мате-
ріалу необхідна підготовка навчальних тестів,що мають 
перевірочну та навчальну функцію за кожним розділом 
теми, на які може бути одна вірна відповідь та обґрунто-
вані пояснення, що дозволяє більш точно об’єктивізувати 
рівень знань студента. Практичними навичками студентів 
є опанування основами рецептури з визначенням належ-
ності препаратів до певної фармакологічної групи і пока-
заннями до призначення. 
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Висновки. Таким чином, цілеспрямована, науково-
педагогічно обґрунтована підготовка студентів з фармако-
логії на третьому курсі сприяє оволодінню фундаменталь-
ними основами медико-теоретичних дисциплін та наступ-
ному надбанню відомостей і навичок з клінічних дисциплін. 
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Частота безпліддя в світі коливається від 10-15 до 18-
29%, і є стала тенденція до її швидкого збільшення [1]. 
За даними державних статистичних звітів в Україні рівень 
безпліддя досягає 20%, а в 2015 році було зареєстровано 
понад 56000 випадків безпліддя, в зв’язку з чим ця пато-
логія є державною проблемою. Впровадження в клінічну 
практику допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) 
стало її принциповим вирішенням. 

Згідно з даними звіту за 2015р. European Society of 
Human Reproduction and Embryology (ESHRE) більш 5млн 
дітей в світі були народжені за допомогою ДРТ [2]. В 
Україні ДРТ стрімко розвиваються, з 2006 року працює 
національна програма «Репродуктивне здоров’я нації», 
розрахована на період до 2015 року та клінічний протокол 
«Планування сім’ї».

Це потребує змін у програмі підготовки студентів ви-
щих медичних закладів України, що знайшло відображен-
ня у новій програмі з гістології, цитології та ембріологіі, 
затвердженої 14.05.2013 р., до якої включені питання ме-
дичної ембріології, а саме детальне вивчення особливос-
тей етапів раннього ембріогенезу людини, поняття про 
екстракорпоральне запліднення та терміни діагностики 
аномалій розвитку. Розуміння цих питань формує базу для 
клінічного мислення майбутнього лікаря. Але глибоке ви-
вчення цих тем з висвітлення проблем ДРТ на початкових 
курсах утруднене через відсутність у студентів знань су-
міжних дисциплін, таких як клінічна імунологія, генетика. 
Адже для міжпредметної інтеграції важлива системність 
та послідовність підходів. Саме тому впровадження елек-
тивного курсу «Основи клінічної ембріології» на старших 
курсах, після закінчення вивчення базових та пропедев-
тичних дисциплін, вважається доцільним та необхідним 
для формування професійного світогляду сучасних сту-
дентів.

Вивчення клінічної ембріології на старших курсах 
окремим циклом є загальносвітовою практикою, поши-

реною в більшості медичних університетів Європи, США 
та Австралії. Наприклад, в Medical Faculty, The Univer-
sity of New South Wales, Sydney,Australia курс клінічної 
ембріології триває семестр та складається з 20 лекцій та 
40 практичних занять

Найбільш доцільним є введення елективного курсу 
на 5-му році навчання. Метою вивчення цього циклу 
є вивчення основних закономірностей раннього етапу 
ембріонального розвитку, молекулярно-генетичних 
факторів його регуляції та можливих порушень, методи 
їх діагностики, лікування та профілактики, поняття 
про основні методи ДРТ. В рамках цього ж циклу 
висвітлюються етичні проблеми використання ДРТ, що 
також важливо для морального виховання майбутніх 
лікарів. Ці знання та вміння їх використовувати вкрай 
важливі для майбутніх лікарів, особливо для акушерів-
гінекологів, неонатологів, педіатрів, дитячих хірургів та 
ін. До того ж, вивчення курсу клінічної ембріології на 
старших курсах сприятиме системній міждісциплінарній 
інтеграції фундаментальних та кліничних дисциплін, що 
дозволить підготувати медичного працівника зі здатністю 
синтезувати знання, отримані на різних рівнях навчання.

 Вищезазначене підтверджує доцільність введення 
елективного курсу «Основи клінічної ембріології» на 5-му 
році навчання, що дозволить підвищити рівень підготовки 
студентів-медиків та сприятиме інтегруванню української 
медичної освіти до європейського освітнього процессу.
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НЕОБХІДНІСТЬ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ У ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ УПРАВЛІНСЬКО-
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Вступ. Процеси глобалізації, інтеграції та реформу-
вання вітчизняної фармації висувають високі кваліфіка-
ційні вимоги до фахівців галузі. Тому потребують змін 
навчальні плани підготовки спеціалістів. 

Основна частина. Донедавна спеціалізації «Органі-
зація та регулювання діяльності підприємств фармації» 
і «Підприємництво у фармації» велися без лекційних за-
нять. Однак саме лекція є засобом безперервного управ-
ління пізнавальною діяльністю студентів і однією із осно-
вних форм подання навчальної інформації, що є базою для 
подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Сьогодні лекція стає процесом, під час якого у слухачів 
формуються знання, забезпечується мотиваційний компо-
нент та здійснюється якісне управління самостійною по-
зааудиторною роботою студентів [1-2].

Висновок. На нашу думку, для спеціалізацій 
управлінсько-економічного напрямку, в основі яких ле-
жить удосконалення вивчення вітчизняної нормативно-

правової бази, яка регламентує діяльність у сфері фарма-
ції та зазнає безперервних кардинальних змін на даному 
етапі розвитку суспільно-економічних відносин, лекція 
залишається домінуючим джерелом інформації для сту-
дента. Саме під час лекції студент має можливість за по-
рівняно короткий час отримати значний обсяг наукової 
інформації, до того ж насиченої найновішим матеріалом, 
який подекуди змінюється від останньої зустрічі зі сту-
дентами.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДІАТРІЇ СТУДЕНТАМ-
ІНОЗЕМЦЯМ ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE TEACHING OF PROPAEDEUTICS OF PAEDIATRICS FOR 
FOREIGN STUDENTS AS A KEY COMPONENT OF THE TRAINING OF FUTURE DOCTORS

M. Ye. Fesenko, L. S. Ziuzina, V. K. Kozakevich, N. I. Gasyuk, E. A. Kaliuzhka
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 В статті відображено особливості викладання пропедевтики педіатрії студентам-іноземцям з використанням інноваційних 
технологій навчання. Окреслено роль особистості викладача в оптимізації навчального та виховного процесів при роботі з іно-
земними студентами.

The article describes the features of teaching of propaedeutics of paediatric for foreign students with the use of innovative learn-
ing technologies. De ned the role of teacher’s personality in the optimization of the educational process when working with foreign 
students.
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 Вступ. Процеси європейської інтеграції, що охоплю-
ють практично всі сфери нашого суспільства мають від-
повідні прояви і в системі медичної освіти. Україна чітко 
визначила орієнтир на входження в освітній і науковий 
простір Європи, що вимагає модернізації освітньої діяль-
ності в контексті просвітницьких реформ [1].

Тенденція до збільшення упродовж останніх років 
числа студентів-іноземців ставить перед вишем та кон-
кретним викладачем низку питань, вирішення яких може 
сприяти покращенню якості підготовки іноземних студен-
тів, завдяки цьому – підвищенню рейтингу вітчизняних 
медичних вузів на міжнародній арені. Ринок праці, що 
швидко розвивається, потребує фахівців нового типу, що 
володіють різнобічними знаннями, високим рівнем компе-
тентності в професійній сфері, відкритим поглядом на світ, 

здатністю адаптуватися до нових соціально-економічних 
умов, ситуацій, умінням вільно орієнтуватися в сучасному 
інформаційному просторі, чітко усвідомлюючи свою від-
повідальність за життя та здоров’я хворого.

Основна частина. Багатонаціональний склад студен-
тів – одна з найважливіших особливостей нашого вузу. 
Серед іноземних студентів більшість за віросповіданням 
– це мусульмани. Працюючи з цією категорією студен-
тів, необхідно враховувати низку особливостей, релігійні 
норми і цінності, зокрема, уявлення про праведний спо-
сіб життя, загальні проблеми розвитку духовної культури, 
та поєднати це зі специфікою медичного вишу. Необхідно 
допомогти студентам сформувати внутрішнє переконання 
в необхідності поміркованого ставлення до поглядів влас-
них колег, недопущення неприязні на релігійному грунті.
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Період навчання у вищому навчальному закладі – це 
підготовка до трудової діяльності, яка в найближчому 
майбутньому має стати для людини основним джерелом 
існування і засобом особистісної самореалізації.

Відомі різні шляхи підвищення ефективності навчаль-
ного процесу у вищій медичній школі: вдосконалення ко-
мунікативних відносин викладача і студента, правильна 
організація самостійної роботи, залучення до співпраці 
мультимедійних технологій, максимально спрощене пере-
давання інформації, застосування таких форм організації 
навчального процесу як інтерактивне і кооперативне на-
вчання.

В процесі підготовки майбутніх лікарів на кафедрі 
формується широкий спектр професійних навичок. Пер-
шим етапом у цьому процесі являється усвідомлення і 
запам’ятовування професійного алгоритму навички. Дру-
гий етап – практичний тренінг, тобто оволодіння навичкою 
за даним алгоритмом.

Організаційні та методичні підходи у навчанні 
студентів-іноземців суттєво відрізняються від навчання 
вітчизняних студентів: більше використовуються у ви-
кладанні записи ключових слів, основних термінів, визна-
чень, при тому детально коментуються ці терміни з ме-
тою визначення і закріплення їх змісту. Саме при роботі з 
студентами-іноземцями потрібне неодноразове повторен-
ня інформації з метою усвідомлення, запам’ятовування і 
подальшої корекції. Великий вплив на майбутній резуль-
тат має правильно організована самостійна аудиторна ро-
бота студентів, навички користування літературними дже-
релами, Інтернетом.

Самостійна робота студентів-іноземців, крім практич-
ної спрямованості, має велике виховне значення, оскільки 
формує самостійність як рису характеру. У весняному се-
местрі студенти ІІІ курсу самостійно проводять курацію 
хворої дитини, оцінку результатів лабораторних та інстру-
ментальних методів обстеження, виділяють основні син-
дроми, пишуть навчальну історію хвороби і захищають її 
[4,5]. 

На кафедрі широко використовуються мультимедійні 
технології при проведенні практичних занять та читанні 
лекційного курсу.

Студенти по-різному засвоюють нові знання: одні 
легше запам’ятовують навчальний матеріал, читаючи під-
ручник, інші на слух, скажімо, під час практичного за-
няття або лекції. Проте, без сумніву, найкращий результат 
досягається, якщо студент має можливість приймати ін-
формацію одночасно всіма органами чуття, і цю можли-
вість надають мультимедійні технології. Мультимедіа – це 
комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють 
користувачеві працювати в інтерактивному режимі з різ-
норідними даними (графікою, текстом, звуком, відео і т.д.), 
організованими у вигляді єдиного інформаційного серед-
овища, що полегшує студенту-іноземцю сприйняття та 
засвоєння наданої інформації, не маючи мовного бар’єру 
[2,3]. Мультимедійні лекції вже стали одним з основних 
моментів викладання курсу пропедевтики педіатрії.

Завдання викладача – не тільки примусити студента 
вивчити розділ предмету, а засвоїти його, встановити ло-
гічні зв’язки, максимально використовуючи інтра– та між-
дисциплінарну інтеграцію.

Особливості контингенту іноземних студентів по-
требують відповідної системи контролю знань, умінь та 

навичок, які до того ж мають бути максимально стандар-
тизованими. За умови правильного використання саме 
постійний контроль спонукає студентів-іноземців до регу-
лярного самостійного позаудиторного вивчення предмету 
та активної участі у навчальному процесі [2,5]. При про-
веденні занять і контролю знань з пропедевтики педіатрії у 
студентів-іноземців виникають певні проблеми в організа-
ційних, методичних та психологічних підходах до вивчення 
окремих розділів, наприклад «Вигодовування». Вирішення 
цих проблем потребує від співробітників кафедри специ-
фічного підходу до методичної роботи, а також враховувати 
психологічний стан і рівень інтелектуального розвитку іно-
земних студентів [4].

Підвищення творчого потенціалу та формування клі-
нічного мислення у іноземних студентів сприяє залученню 
їх до роботи у студентському науковому товаристві кафе-
дри. Гуртківці самостійно працюють з додатковими дже-
релами інформації під керівництвом викладача-куратора, 
складають огляд за певною тематикою та готують повідо-
млення на засідання гуртка, беруть участь у студентських 
олімпіадах. Виконання наукових досліджень безпосеред-
ньо на базах дитячих лікувально-профілактичних закладів 
потребує від студентів ретельного опанування навичками 
спілкування з дітьми різних вікових груп та їх родичами. 
Результати проведених досліджень відображуються у до-
повідях на щорічній студентській науковій конференції 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна ака-
демія» [5].

Висновки. Таким чином, діапазон можливостей для 
вдосконалення практичної підготовки студентів іноземно-
го походження у медичному вищому навчальному закла-
ді є цілком достатнім, а раціональне застосування різних 
засобів оптимізації навчального процесу сприяє випуску 
фахівців, підготовлених до професійної діяльності.
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Вступ. Якість професійної підготовки спеціалістів 
– це одне з першочергових завдань, що стоять перед ви-
щою школою. Підготовка іноземних студентів має ряд 
особливостей, зумовлених, в першу чергу, необхідністю 
попередньої мовної та соціально-побутової адаптації гро-
мадян інших країн. Навчання іноземних громадян у Дні-
пропетровській медичній академії починається з мовної 
підготовки на підготовчому відділенні (ПВ). Основна мета 
його роботи – формування мовної компетенції у майбутніх 
студентів, оскільки успішність подальшого навчання та, 
відповідно, рівень професійної підготовки безпосередньо 
залежить саме від рівня мовної підготовки.

Основна частина. За 25 років існування підготовчого 
відділення кафедра отримала великий досвід роботи з іно-
земними слухачами різних національностей: китайцями, 
арабами, африканцями, індусами. В останні два роки гро-
мадяни Індії вступають одразу на перший курс англомов-
ної форми навчання, що значно погіршує рівень володіння 
російською мовою. Якщо на ПВ на вивчення мови відво-
диться 698 годин, то на 1 курсі – всього 200, а на друго-
му – 180, на третьому – 20. Отже, сподіватися на те, що 
після такого обмеженого в часі мовного курсу англомовні 
студенти зможуть вільно спілкуватися з нашими пацієнта-
ми – не варто, оскільки у зв’язку зі зменшенням кількості 
навчальних годин скорочується обсяг вивченого матеріалу 
та знижується рівень володіння мовою. Світова практика 
навчання іноземної мови слухачів нефілологічних спе-
ціальностей передбачає початковий курс у кількості 816 
годин з подальшим складанням іспиту та продовженням 
вивчення мови протягом наступних двох – трьох років.

Однією з необхідних умов якісної підготовки інозем-
ців є методичне та технічне забезпечення навчального про-
цесу. Слухачі підготовчого відділення, як і студенти I – IV 
курсів, забезпечені навчально-методичною літературою. 
У процесі навчання постійно використовуються технічні 
засоби навчання: у комп’ютерно-лінгафонних класах 
кафедри мовної підготовки слухачі підготовчого відділення 
мають можливість відпрацьовувати граматичні навички за 
допомогою мовних програм, які постійно оновлюються. 

Показником ефективності навчання на ПВ та резуль-
татом роботи викладачів кафедри мовної підготовки є 
участь наших студентів-іноземців у міжвузівських олім-

піадах та конкурсах з російської мови. Вже стали тради-
ційними перемоги наших слухачів та студентів у міжву-
зівській олімпіаді на краще знання російської мови серед 
студентів-іноземців міста Дніпропетровська, у міжвузів-
ському конкурсі декламаторів «Любов, весна, поезія», 
міжвузівських конференціях. Неодноразово виступи на-
ших переможців потрапляли до випуску новин провідних 
обласних телеканалів.

Кафедра мовної підготовки, враховуючи особливості 
менталітету, застосовує диференційований підхід до на-
вчання слухачів та студентів з різних країн. По-перше, 
складено нові плани, де враховується вищий або нижчий 
рівень володіння російською мовою, та пропонується від-
повідний йому набір підручників та методичних посіб-
ників. По-друге, застосовуються різноманітні методичні 
прийоми, проводиться систематичний контроль засвоєння 
знань різного рівня складності: від тестів до самостійно 
оформлених міні-есе, також протягом всього курсу вивчен-
ня російської мови щосеместрово проводиться підсумко-
вий контроль. Використовуваний навчально-методичний 
комплекс дозволяє враховувати індивідуальні особливості 
представників кожної нації. 

Такий підхід до навчання студентів передусім ставить 
високі вимоги до особистості викладача, його професійної 
підготовки, ерудиції, світогляду.

Професійний ріст викладачів повинен включати не 
лише збільшення обсягу знань, а й розширення світо-
гляду, вміння враховувати особливості менталітету при 
обиранні стратегії навчання, виховання в собі пріоритету 
об’єктивності над суб’єктивністю. Інколи складно пого-
дитись з особливостями менталітету студентів. Десятки 
разів нагадуючи ім’я по батькові викладача, чуєш у від-
повідь незмінне «преподаватель». Але це не навмисно, а 
норма, бо звертання на ім’я або ім’я по батькові, як наго-
лошують студенти з Марокко, Анголи, допускається лише 
в родинному та дружньому колі.

Зусиллями викладачів ПВ кафедри мовної підготов-
ки «Підготовче відділення Дніпропетровської медичної 
академії» стало своєрідним брендом. Вони зуміли таким 
чином направити роботу з вивчення мови, що саме до їх 
груп намагаються потрапити близькі та далекі родичі ви-
пускників ПВ. 
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У статті розглядається ряд актуальних питань мовної підготовки іноземних громадян, ефективне вирішення яких є однією 
зі складових високої якості професійної освіти майбутніх медиків. Окреслено основні напрямки роботи з іноземними студен-
тами, методи та шляхи удосконалення мовної підготовки. Запропоновано диференційований підхід до навчання іноземних 
громадян, який є більш доцільним у роботі з таким контингентом студентів.

The article considers a number of relevant issues involved in language training of foreign citizens and effective solutions which are 
part of high quality and professional education for future doctors. The main guidelines for working with international students, methods 
and ways for improving language learning are described. The differential approach to training of foreign citizens which is more effective 
with such contingent of students is suggested.
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Кафедра докладає чимало зусиль, щоб здійснюва-
ти мовну підготовку на належному рівні. Проте разом із 
удосконаленням навчання російської мови, вважаємо до-
цільним ввести елективний курс української мови для іно-
земних студентів, оскільки вони мешкають у середовищі, 
де документація, телебачення, преса ведуться державною 
мовою. Треба відзначити, що засвоєння української мови 
за умови знання російської не є для студентів проблемним 
та складним. 

У межах підготовки студентів-іноземців ведеться 
робота з групами англомовних студентів, якість якої за-
лежить від мовної компетенції викладача. З метою по-
кращення мовного рівня щорічно, у вересні, проводиться 
атестація з англійської мови викладачів, які працюють з 
англомовними студентами. 

Варто відзначити зацікавленість викладачів академії 
питанням покращення рівня володіння англійською мо-
вою. Якщо в 2012-2013, 2013-2014 навч. рр. на базі кафе-
дри мовної підготовки працювала одна група з вивчення 
англійської мови, то в 2015-2016 навч. р. таких груп пра-
цює чотири, причому в кожній з них викладання ведеться 
за певним рівнем складності: від початкового до високого. 
Проведення курсів для викладачів, які працюють з англо-
мовними студентами, безумовно, сприяє та сприятиме 
справі підвищення рівня володіння мовою, адже саме мов-
на компетенція викладача є запорукою ефективності та ре-
зультативності його роботи з англомовними студентами.

Робота з англомовними студентами найскладніша. 
Вона передбачає, по-перше, високий професіоналізм, по-
друге, міцне здоров’я, витримку, толерантність, по-третє, 
достатнє володіння англійською мовою, по-четверте – ви-
соку загальну культуру, обізнаність у багатьох галузях 
науки і культури. Ставлення англомовних студентів до 
вивчення російської мови неоднозначне, але треба вра-
ховувати психологію цієї категорії студентів та знаходити 
індивідуальні підходи в роботі з ними [1; 2; 3]. 

Особливу увагу кафедра приділяє навчанню англомов-
них студентів з Індії. Вивчаючи психологію цих студентів, 
звернули увагу на такі особливості, зазначені у наукових 
дослідженнях: по-перше, індуси віддають перевагу ви-
вченню медицини; по-друге, вони наполегливі та працез-
датні; по-третє, порівняно зі студентами з інших країн – 
більш відповідальні. Наші ж студенти-індуси суперечать 
досвіду вчених. Вони рекордсмени за кількістю пропуще-
них занять. Хоча деканат та кафедри докладають чимало 
зусиль для покращення навчальної дисципліни студентів-
індусів, проблем, які треба вирішувати, ще багато.

Аналізуючи методичні та тестові матеріали, які про-
понують іноземним студентам на сайті академії кафедри, 
розумієш, що тут кожна кафедра не може бути сама по 
собі, це колективний процес і кожен робить у нього свій 
внесок. Хороший результат може дати лише співпраця різ-
них кафедр, спрямована на досягнення однієї мети – по-

кращення рівня освіти іноземців. Якщо кафедра мовної 
підготовки навчає іноземних студентів загальновживаної 
лексики і дає основи наукового стилю, вчить працювати з 
науковим текстом: читати, перекладати, розуміти його, то 
вивчення клінічної термінології в повному обсязі, тлума-
чення медичних термінів, засвоєння правил професійно-
го етикету, вміння спілкуватись із хворими або колегами 
– це, безумовно, прерогатива клінічних кафедр. Колектив 
академії має створювати такі умови, щоб англомовні сту-
денти вимушені були спілкуватися російською мовою, а 
не ховатися за улюблені лозунги-відмовки: 1. «Я приїхав 
навчатися англійською мовою!» 2. «Мій викладач – мій 
перекладач». 3. «Після навчання я не залишусь працювати 
в Україні».

Вже стала традиційною щорічна науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних 
студентів», яка проводиться кафедрою мовної підготовки 
[1]. Цього року планується видання 18-ого збірника. 

Висновки. 25-річний досвід роботи кафедри мовної 
підготовки з іноземними студентами дозволяє визначити 
певні принципи та підходи до навчання іноземних грома-
дян, дотримання яких дозволяє оптимізувати та зробити 
більш результативним навчальний процес:

постійний професійний розвиток викладача;
вивчення та урахування в процесі навчання особли-

востей національного характеру студентів з різних країн;
диференційований підхід до навчання студентів з різ-

ним рівнем мовної підготовки;
співпраця та постійний обмін досвідом кафедр різних 

напрямків.
Підготовка професійних спеціалістів вимагає від усіх 

учасників навчання, від студентів до адміністрації вищого 
навчального закладу, злагодженої постійної праці для до-
сягнення поставленої мети.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ТА КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ

О. Д. Фофанов, О. О. Курташ, О. Я. Матіяш, А. П. Юрцева

Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Сучасний соціально-економічний розвиток 
суспільства, прагнення України приймати участь у створенні 
європейського простору значно підвищують вимоги до 
процесу підготовки компетентних і висококваліфікованих 
спеціалістів. В умовах реформування медичної допомоги 
в Україні особливо підвищеними є вимоги до підготовки 
майбутніх лікарів. Останнім часом все частіше в освітній 
літературі стали вживатися терміни «компетенція», 
«компетентність», «компетентнісний підхід» [1, 2, 4]. 
Стандарти професійної компетентності, існуючі в різних 
країнах, спрямовані на те, щоби врахувати ключові 
технічні, інтелектуальні і емоційні аспекти лікарської 
діяльності. Професійна компетентність формується на 
основі базисних медичних навичок, наукового знання 
і морального розвитку. Її головними компонентами 
є здатність отримувати і використовувати знання, 
інтегрувати їх за допомогою клінічного мислення, а також 
– реалізовувати і передавати їх в процесі комунікації з 
пацієнтами і колегами, керуючись етичними принципами. 
Ось чому формування комунікативних навичок (тобто 
розвиток здатності здійснювати ефективну комунікацію) 
стає нині одним з ключових завдань безперервної 
медичної освіти. Так, ще в 1996 р. на симпозіумі в Берні, 
серед ключових компетентностей, якими мають бути 
озброєні молоді європейці, особливе місце відведено 
комунікативній компетентності [3, 4]. Це означає вміння 
володіти усною та писемною комунікацією, знання 
необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими, навички 
роботи в групі, вміння шукати і знаходити компроміси [5]. 
Тому підвищення якості комунікативної компетентності 
освіти є нагальною потребою сьогодення. 

Основна частина. Комунікативні навички та 
міжособистісна взаємодія пацієнта та його родичів з 
лікарем набувають особливої значущості в професійній 
діяльності дитячого хірурга при розгляді питань, пов’язаних 
з комплаєнтністю хворих і їх батьків під час підготовки до 
операції та маніпуляцій. Почуття страху перед наступною 
операцією, тривога, невідомість, незвичне оточення 
лікарні викликають стан психологічного стресу у дітей 
старшого віку, а переживання і тривога у матері дитини 
мимоволі передаються і маленьким дітям. 

 Відомо, що сприйняття і оцінка реальності захворю-
вання та його небезпеки для життя дитини з точки зору 
пацієнта зчаста відрізняються від оцінки лікаря. Особли-
вістю роботи дитячого хірурга є те, що з одного боку є 
значна витрата часу на те, щоби переконати батьків у про-
веденні оперативного втручання або інвазивних методів 
обстеження, заспокоїти їх і дитину, з другого – у зв’язку 
з швидким прогресуванням патологічних ознак хвороби у 
дітей, часу на тривалі контакти з батьками є обмаль. Виді-
ляють найбільш поширені типи реакцій батьків пацієнтів 
на хворобу: дезадаптивні (відхід в хворобу, уникнення та 
заперечення рекомендацій лікаря, анозогнозія), і адаптив-
ні (адекватне сприйняття хвороби, конструктивність, усві-
домлена участь в процесі лікування). Комплаєнтність як 
прояв адаптивного типу реакції батьків і родичів хворих 
дітей, що упоралися з хворобою, і є основною мотивацією 

для освоєння студентами навичок комунікативної компе-
тентності. 

 На практичних заняттях і лекціях націлюємо студен-
тів на значення навичок першої бесіди з пацієнтом, нави-
чок взаємодії з різними категоріями «складних» хворих, 
а також з їх родичами. Протягом всього періоду навчан-
ня на кафедрі наводимо фактичні приклади ятрогенних 
факторів у формуванні дезадаптивних реакцій пацієнтів і 
родичів на хворобу, які нерідко пов’язані з некомпетент-
ністю лікаря та відсутністю комунікативних навичок. Без-
умовно для оптимізації освоєння комунікативних навичок 
на старших курсах необхідно з перших курсів на кожному 
етапі навчання надавати належну увагу цим питанням. На 
кафедрі ми тісно співпрацюємо з педіатрами і надаємо ве-
ликого значення закріпленню навичок збору анамнезу, які 
отримані під час вивчення пропедевтики педіатрії.. Відо-
мий вислів «хто добре опитує, той добре діагностує» зали-
шається актуальним і в умовах реформування сучасної ме-
дичної освіти. Разом з тим, досвід останніх років показує, 
що студенти старших курсів не надають належної уваги 
анамнезу не лише як важливої складової діагностичного 
процесу, але й як засобу спілкування з пацієнтом і бать-
ками. Зважаючи на це, на практичній частині аудиторних 
занять на кафедрі відновлено методику ділових ігор, для 
позааудиторної самостійної роботи студентам даємо за-
вдання підготувати спеціальні анкети для зібрання анам-
незу для кожної патології з дитячої хірургії та тексти бесід 
з матір’ю або особою, яка доглядає за дитиною, залежно 
від теми заняття. При цьому передбачається, що для де-
тального ретельного опитування хворих дітей і їхніх бать-
ків студент повинен добре опанувати теоретичними зна-
ннями. Інакше його запитання не будуть компетентними і, 
отже, комунікативні можливості при спілкуванні з пацієн-
тами будуть зниженими, а результати опитування будуть 
не інформативними. 

 Не відходячи від традиції навчання лікаря у ліжка 
хворого, велика увага в університеті і на кафедрі приді-
ляється розвитку технологій симуляцій. Подібний формат 
– міжнародна практика, що вже склалася: відпрацювання 
практичних навичок на тренажерах входить в обов’язкову 
програму навчання кращих світових медичних ВНЗ. На 
кафедрі створено навчально-методичний центр, обладна-
ний діагностичною апаратурою, фантомами, інструмен-
тарієм, а також муляжами для проведення складних мані-
пуляцій і невідкладної допомоги. Обладнані робочі місця 
для самостійного тренінгу студентів. До всіх маніпуляції 
складені алгоритми практичних навичок, з якими студент 
знайомиться і згодом під керівництвом викладача виконує 
маніпуляції. Навчання проходить як на практичних занят-
тях, так і в позааудиторний час згідно графіку. Перше, що 
ми відмітили після відкриття центру – це підвищення на-
вчальної мотивації студентів та активацію його навчально-
пізнавальної діяльності. Формуються такі риси особистос-
ті як самостійність, ініціативність, розвиваються творчі 
здібності, підвищується якість знань та вмінь. Студенти 
задають багато запитань, цікавляться питаннями отриман-
ня додаткової інформації і отримують її в комп’ютерній 
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базі даних на кафедрі. Все це значно покращує оволодіння 
комунікативними навичками і підвищує професійну ком-
петентність. 

 Висновок. Впровадження засад компетентнісного 
підходу та комунікативних технологій у навчальний про-
цес при вивченні дитячої хірургії має позитивний вплив 
на мотивацію до вивчення дисципліни і сприяє оптиміза-
ції підготовки майбутніх лікарів. Студенти в повнішій мірі 
усвідомлюють сутність проблеми маленького пацієнта, 
краще розуміють необхідність обстежень і сенс здійсню-
ваних діагностичних і лікувальних заходів. 
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НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕНОГО 
ЗАСВОЄННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ

І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Т. В. Кава 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. На сьогодні не викликає сумніву важливість 
якісної підготовки студентів з фармакології на ІІІ курсі, 
чому сприяє стратегія євроінтеграційного реформування 
вищої медичної та фармацевтичної освіти та входження 
її в Європейський простір. Необхідність у набутті та за-
своєнні нових знань, умінь і навичок передбачає контроль 
ефективності результатів, що дозволяє одержати якісну та 
кількісну оцінку обсягу, рівня засвоєння набутих знань, 
тому студенти залучаються до наукових гуртків та участі 
в олімпіадах.

Основна частина. Студентів залучають до виконання 
наукових робіт за тематикою кафедри, а саме визначення 
комбінованого впливу антигіпертензивних, протиішеміч-
них засобів з метаболітними препаратами природного і 
синтетичного походження з визначенням гемодинамічних 
та біохімічних показників. Частина експериментальних 
робіт виконується в аспекті нанофармакології. Ці роботи 
проводять студенти як на базі кафедри, так і в лабораторі-
ях науково-дослідних інститутів. 

Результати експериментальних досліджень доповіда-
ються на засіданнях наукового гуртка на кафедрі, а також 
на інститутських наукових конференціях із залученням 
студентів і молодих вчених. Крім того, студентів готу-
ють для участі в українських та англомовних олімпіадах 

з фармакології, в конкурсах наукових робіт з фармакології 
[1,2,3].

Висновки. Наукова робота студентів та творча підго-
товка до олімпіад підвищує якість навчання та засвоєння 
матеріалу з фармакології.
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USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN 
TEACHING OF DERMATOVENEREOLOGY

L. I.Chernikova

Kharkiv National Medical University

Модернізація сучасного навчального процесу в медичній галузі повинна ґрунтуватися на синтезі освіти, науки й інновацій-
ної діяльності, що дозволить формувати у студентів професійні компетенції, що забезпечить конкурентоспроможність майбут-
нього лікаря на міжнародному ринку медичних послуг. Це може бути досягнуто завдяки використанню інтерактивних методів 
навчання. В статті розглянуті шляхи оптимізації викладання предмету «Дерматовенерологія» на кафедрі шкірних, венеричних 
хвороб та СНІДу. Охарактеризовані інтерактивні методики, які застосовуються в навчальному процесі, одним із яких є метод 
«мозкового штурму».

Modernization of the modern educational process in the medical  eld should be based on a synthesis of education, science and 
innovation allowing to shape the students’ professional competences that ensure future doctors’ competitiveness in the international 
market of medical services. This can be achieved through the use of interactive teaching methods. The article deals with ways to 
optimize teaching the subject «Dermatovenereology» at the department of dermatology, venereology and AIDS. Interactive techniques 
used in the learning process, one of which is the method of «brainstorming», has been characterized. 

Вступ. Процес євроінтеграції вимагає нових підходів 
щодо системи вищої освіти. Підписання документу про 
асоціацію України з ЄС означає реформування української 
вищої освіти. У світлі євроінтеграції був затверджений 
Верховною Радою України та підписаний Президентом 
України Закон України від 01.07.2014 № 1556– VII «Про 
віщу освіту»[1]. Цей Закон є підґрунтям для здійснення 
системної реформи вищої освіти, реалізації її європей-
ської парадигми розвитку. Новий Закон України «Про 
вищу освіту» встановлює основні правові, організаційні, 
фінансові засади функціонування системи вищої освіти, 
створює умови на принципах автономії вищих навчаль-
них закладів, поєднання освіти з наукою та виробни-
цтвом, самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих 
фахівцях[1]. Відповідно до прийнятого Закону України 
«Про вищу освіту», забезпечення навчального процесу у 
вищих навчальних закладах України, в тому числі й ме-
дичних, за європейською кредитно-трансферною систе-
мою є одним з найважливіших стратегічних завдань вищої 
освіти України. 

Основна частина. Головною стратегією педагогічної 
діяльності творчо працюючих викладачів вищих навчаль-
них закладів стало спрямування навчально-виховного 
процесу на формування високого рівня професіоналів, 
здатних розвиватись і вдосконалюватись, постійно вчити-
ся і пристосовуватися до нових умов[2]. 

У навчальний процес вищих навчальних закладів 
успішно впроваджуються інтерактивні технології навчан-
ня, що являють собою соціальну форму організації пізна-
вальної діяльності, яка має конкретну мету створити ком-
фортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває 
свою інтелектуальну спроможність та успішність[3].

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що на-
вчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, 
активної взаємодії всіх учасників. Це співнавчання, вза-
ємонавчання (колективне, групове, навчання у співпра-
ці), де і студент, і викладач є рівноправними, рівнознач-
ними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, 

рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і 
здійснюють[4]. 

Активні методи навчання забезпечують формування 
таких умінь та здібностей студентів, як: швидко адап-
туватися у групі, яка зайнята вирішенням спільного для 
усіх завдання; встановлювати особистісні контакти, об-
мінюватися інформацією та формувати необхідні погляди, 
правильно розподіляти і організувати працю; долати опір 
оточуючих, попереджати зіткнення та розбіжності; уміння 
аналізувати і оцінювати свої дії тощо.

 Методи активного навчання – це сукупність прийомів 
і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, 
що (порівняно з традиційними методами навчання) у пер-
шу чергу спрямовані на розвиток у них творчих навичок та 
вмінь нестандартного розв’язання певних професійних про-
блем і вдосконалення навичок професійного спілкування.

Основними факторами, які сприяють творчому відно-
шенню студентів до процесу навчання і його результатів, є 
професійний інтерес, нестандартний характер навчально-
пізнавальної діяльності, змагальність, ігровий характер 
занять, емоційність, проблемність.

До методів активного навчання відносяться метод 
«малих груп», ділові ігри, «круглий стіл», метод «мозко-
вого штурму», метод нових варіантів, тренінг, навчання у 
співробітництві.

На кафедрі дерматології, венерології та СНІДу широко 
застосовується метод «мозкового штурму». Цей метод ба-
зується на груповому формуванні ідей вирішення завдань. 
При такому підході увага концентрується на одному, чітко 
поставленому питанні, в якому виражається центральний 
момент теми, яка вивчається, після того генерується яко-
мога більше нових ідей відповідей, навіть зовсім несподі-
ваних. Це створює атмосферу творчості, свободи та зма-
гання. Викладач починає «мозковий штурм» із постановки 
перед студентами чітко сформульованого проблемного пи-
тання, яке дає змогу висувати багато версій для відповіді, 
і запрошує студентів висловлювати ідеї та коментарі. Під 
час «висунення ідей» не можна ігнорувати жодною. Необ-
хідно залучати всіх до висунення якомога більшої кількості 
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ідей. Якщо під час мозкового штурму не вдається отримати 
багато варіантів, це говорить про те, що студенти бояться 
висловлюватись. Об’єднання або заміна раніше висунутих 
ідей часто веде до появи нових, які перевершують вислов-
лені раніше. Відсутність оцінювання студентів при вислов-
люванні помилкових тверджень сприяє активізації студен-
тів, завдяки чому вони сміливіше включаються у діалог, що 
трансформує заняття у креативний процес пізнання нового 
матеріалу. Закладаються основи компетентностей роботи у 
команді. При цьому студенти вчаться спілкуватися з людь-
ми, мислити логічно і в критичних ситуаціях, бути демо-
кратичними, а також ухвалювати продумані рішення[5].

Висновки. Впровадження інноваційних технологій 
при підготовці майбутніх лікарів сприятиме підвищенню 
ефективності формування їх професійній компетентності. 
Інтерактивні технології навчання дозволяють вирішувати 
кілька завдань: сприяють розвитку комунікативних умінь 
й навичок, привчають працювати в команді й прислухати-
ся до думки своїх однокурсників. Більш вагомий результат 
може дати поєднання різних моделей навчання, оскільки не 
виявлені методики, які б характеризували галузеві особли-
вості педагогічного процесу.

Цілеспрямоване, комплексне використання колекти-
вом кафедри різних форм і методів організації навчаль-
ного процесу сприяє поглибленню теоретичних знань та 
формуванню клінічного мислення, набуттю практичних 
навичок, вихованню ділових, професійних якостей студен-
тів, що у свою чергу, формує майбутнього лікаря-фахівця. 
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У статті було розглянуто питання навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни «Фізіологія» на кафедрі 
фізіології Харківського національного медичного університету в сучасних умовах імплементації Закону України «Про вищу 
освіту».

The article considers issue of educational-methodical and organizational support of «Physiology» discipline in Physiology depart-
ment of Kharkiv National Medical University in moderm conditionts of the implementation of the law of Ukraine, «Higher Education 
Act».

Вступ. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
вища освіта є сукупністю систематизованих знань, умінь 
та практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадських якостей [1]. Метою підвищення 
якості вищої освіти фахівців є забезпечення конкурентно-
спроможності випускників медичних ВНЗ як на внутріш-
ньодержавному ринку праці, так і в будь-якій країні світу, 
підняття авторитету та престижу Української вищої медич-
ної освіти. Цього можна досягти шляхом забезпечення мо-
більності студентів у процесі навчання та гнучкості підго-
товки фахівців, шляхом створення умов для активної участі 
студентів у навчальному процесі. При цьому дуже корисним 
для досягнення успіху є при збільшенні обсягу самостійної 
роботи студентів – забезпечення її якісного організаційно-
методичного запровадження, а також досягнення прозорос-
ті навчального процесу та визначення його оцінки [2].

Основна частина. Враховуючи все вищесказане, на кафе-
дрі фізіології Харківського національного медичного універси-

тету (ХНМУ) були удосконалені робочі навчальні програми з 
дисциплини «Фізіологія» для студентів вищих медичних за-
кладів освіти (спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа», 
7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична 
справа», 7.12010005 «Стоматологія»). Це було викликано та-
кож тим, що «Типова програма з дисципліни «Фізіологія» була 
видана 10 років тому та з тих пір не удосконалювалася.

Вивчення фізіології у ВНЗ здійснюється впродовж 
ІІІ-ІV семестрів 2-го року навчання. Це виправдано тим, 
що: а) фізіологія як навчальна дисциплина грунтується на 
вивченні студентами медичної біології, медичної та біоло-
гічної фізики, медичної та біоорганічної хімії, біологічної 
хімії, анатомії та гістології, а також інтегрується з цими 
дисциплинами; б) фізіологічні знання закладають основи 
вивчення клінічних дисциплин та дисциплин загальної па-
тології. Все це дає можливість застосування знань з фізіо-
логії в процесі подальшого навчання в медичному ВНЗ та 
в професійній діяльності лікарів [3]. 
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Відповідно до Робочих програм організація навчаль-
ного процесу здійснюється за умов ECTS, що передбачає 
розподіл навчального матеріалу за розділами фізіології 
(17 розділів), послідовність вивчення яких базується на 
логічних причинно-наслідкових зв’язках. Саме це має по-
легшити і об’єктивізувати засвоєння навчального матеріа-
лу. На основі послідовності розподілу розділів викладаць-
ким колективом кафедри фізіології ХНМУ були створені 
«Методичні рекомендації для самостійної позааудиторної 
роботи студентів» у форматі «Робочого зошита». Весь на-
вчальний матеріал був розподілений на 3 таких видання, 
кожне з яких являє собою котрольно-навчальний посіб-
ник, що містить великі блоки навчальної інформації: тек-
сти, схеми, таблиці, ілюстрації навчального характеру. На 
основі цієї інформації, лекційного матеріалу, даних під-
ручників пропонується відповісти на питання, заповнити 
таблицю, зробити висновок тощо. Іншим методичним ви-
данням є «Методичні рекомендації – збірник ситуаційних 
завдань ліцензійного іспиту «Крок-1», в яких завдання 
представлені по розділах, а в кожному розділі – за тема-
ми чергового заняття. Крім вирішення завдань студенту 
пропонується записати у цьому виданні навпроти кожного 
завдання – повне теоретичне обгрунтування обраної із на-
бору дистракторів правильної відповіді. Контроль цієї по-
зааудиторної самостійної роботи проводиться постійно на 
кожному занятті викладачем і є критерієм оцінки поточної 
навчальної діяльності (ПНД).

Досвід викладацької діяльності показує, що описана 
методика викладання, з одного боку, дозволяє розглянути 
всі теоретичні питання, які визначені навчальним планом 
згідно з тем кожного розділу фізіології у відповідності з 
«Робочою програмою». З іншого боку, розбір ситуаційних 
завдань «Крок-1» забезпечує розвиток медичного логічно-
го мислення, знаходження вірних причинно-наслідкових 
зв’язків виникнення того чи іншого фізіологічного про-
цесу, що закріплює розібраний теоретичний матеріал і, в 
кінцевому рахунку, об’єктивізує процес навчання [3]. Ця 
методична робота проводиться викладачами кафедри з ме-
тою покращення підготовки студентів до складання МЛІ 
«Крок-1». Цьому сприяє також проведення викладачами 
кафедри згідно з графіком щоденних індивідуальних кон-
сультацій для студентів 2-го та 3-го курсів [4]. 

Контроль засвоєння матеріалу в ECTS передбачає оці-
нювання ПНД в кінці кожної теми викладачем академічної 
групи з використанням 4-бальної (традиційної) системи. 
Дуже важливим, з нашої точки зору, є введення атестацій-
них занять наприкінці вивчення кожного розділу фізіології. 
Критерієм допуску є повна відсутність будь-якого виду за-
боргованості: незадовільних оцінок, невідпрацьованих про-
пусків практичних занять і лекцій, а також обов’язкова на-
явність «Робочого зошита» та збірника ситуаційних завдань 
ліцензійного іспиту «Крок-1» з повним їх заповненням. Та-
ким чином, атестаційні заняття є критерієм засвоєння всьо-
го розділу та об’єктивно характеризують як мотиваційні, 
так і дійсно існуючі здатності студента до навчання.

Ще більш важливим процесом з методичної точки зору 
викладання дисципліни «Фізіологія» є введення в ECTS з 
2015 р. іспиту. Ця форма контролю засвоєння матеріалу 
найбільшою мірою мобілізує студента до систематизації 
фізіологічних знань і формує у нього загальне системне 
уявлення про функціонування здорового організму.

Ще більш важливим процесом з методичної точки 
зору для розвитку творчого мислення, вміння системати-

зувати знання і застосовувати їх на майбутній практиці, 
кафедра вибрала ще одну форму об’єктивізації навчаль-
ного процесу, а саме проведення в травні місяці кожно-
го навчального року міжвузівської студентської наукової 
конференції з міжнародною участю, а також олімпіади з 
фізіології.

Однак, навчання як процес стає результативним тіль-
ки в умовах активації пізнавальної діяльності студен-
тів. Спираючись на наш досвід, ми вважаємо, що цього 
можна досягти при застосуванні нових форм навчально-
методичного та організаційного забезпечення викладання 
дисципліни. В цьому навчальному році ми методично роз-
робили нову форму проведення аудиторної роботи студен-
тів. Це аудиторна внутрішньокафедральна монотематична 
студентська конференція. У форматі її проведення від-
бувається активація пізнавальної діяльності студентів за 
всіма складовими: мотивація навчальної діяльності, якості 
та ефекту сприйняття, творчих і організаторських здібнос-
тей, розвитку уміння обирати різні форми розумової ді-
яльності на шляху до мети. У поточному навчальному році 
ми проводимо шість таких конференцій за найважчими до 
розуміння сприйняття тем Робочої програми з фізіології. 
Вже проведені наступні монотематичні конференції: «До-
слідження механізмів гуморальної регуляції вісцеральних 
функцій» (4 години); «Вищі інтегративні функції. Сенсор-
ні системи. Соматосенсорний аналізатор. Ноцицептивна і 
антиноцицептивна системи» (4 години); «Захисні функції 
крові. Система регуляції агрегатного стану крові» (4 годи-
ни). Зазначені конференції проводяться у всіх групах від-
повідних факультетів та передбачають участь у них всіх 
студентів даної групи. Підготовка доповіді обов’язково 
супроводжується мультимедийною презентацією, що під-
силює наочність і засвоєння матеріалу. Участь студентів 
оцінюється в традиційних балах, які входять в підсумкову 
рейтингову оцінку ECTS.

Висновки. Ми розглядаємо всі вищезазначені форми 
викладацької діяльності як спосіб активізації позааудитор-
ної самостійної роботи студентів, спрямованої на підви-
щення їхньої індивідуальної творчості. Цьому також спри-
яє функціонуюче на кафедрі фізіології ХНМУ студенське 
наукове товариство, члени якого щорічно доповідають на 
різних конференціях та форумах України результати влас-
них наукових досліджень як у співавторстві з викладачами 
кафедри, так і самостійно. Цим самим створюються умови 
для збільшення мобільності студентів та викладачів, що 
також є актульним питанням сучасної освіти і науки.

Література.
1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Вер-

ховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. – ст. 2004. 
2. Чернобай Л. В. Щодо питання оптимізації процесу 

навчання дисципліни «Фізіологія» у форматі Європейської 
кредитно-трансферної системи (ECTS) / Л. В. Чернобай // 
Збірник наукових статей: матеріали науково-практичної 
конференції «Актуальні питання освіти і науки» (Харків, 
10-11 листопада 2015 р.). – Харків. – 2015. – С. 256-260. 

3. Використання ліцензійного іспиту формату 
«КРОК-1» для формування клінічного мислення майбут-
нього лікаря / Д. І. Маракушин, Л. В. Чернобай, О. М. Со-
кол, О. В. Васильєва // Матеріали VIII науково-практичной 
конференції «Формування сучасної концепції викладання 
природничих дисциплин у медичних освітніх закладах» 
(26-27 травня 2015 р.). – Харків. – 2015. – С. 12-14.



189

Вступ. В наш час широко використовуються сучасні ді-
агностичні методи, які засновані на морфологічних змінах 
органів та інших анатомічних утворень – УЗД-діагностика, 
ендоскопія, комп’ютерна томографія тощо. Однак в типо-
вих програмах навчальних дисциплін «Анатомія людини» 
та «Топографічна анатомія і оперативна хірургія» не пе-
редбачено вивчення будови органів за даними цих методів 
дослідження. Є окремі спроби вивчати елементи прижит-
тєвої анатомії в межах навчальної дисципліни»Анатомія 
людини», але це не є доцільним, тому що студенти на І 
курсі ще мають певного обсягу знань, щоб опанувати цей 
матеріал.

Згідно нагальних потреб сучасної медицини виокрем-
люється окрема галузь анатомії – «Клінічна анатомія». 
Предметне поле «Клінічної анатомії» досить широке: 
це вивчення за даними методів прижиттєвої візуалізації 
будови органів (УЗД-анатомія, ендоскопічна анатомія, 
рентгенанатомія, радіологічна анатомія, комп’ютерно-
томографічна анатомія тощо), варіантної анатомії, впливу 
варіантів будови органів та перебіг різних патологічних 
станів. Зміст навчальної дисципліни «Клінічна анатомі» 
дозволяє викладати цю дисципліну в цілому студентам 
V-VI курсів медичних факультетів ВНЗ паралельно із ви-
кладанням клінічних дисциплін. Також доцільно в період 
післядипломної освіти в інтернатурі до навчального плану 
включати окремі розділи «Клінічної анатомії» за напря-
мом підготовки інтернів, що дає змогу створити цілісну 
клініко-морфологічну картину певного патологічного про-
цесу.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ» СТУДЕНТАМ 
МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ

В. А. Черняк, О. О. Шевченко 
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Висновки: 1.Включити до навчального плану підго-
товки студентів медичних вузів V– VI курсів окрему на-
вчальну дисципліну «Клінічна анатомія».

2.Включити до навчального плану післядипломної 
підготовки розділи навчальної дисципліни «Клінічна ана-
томія» за спеціальностями інтернів.

Література:
1. Бурих М.П. Про подальше вдосконалення викла-

дання клінічної анатоміїї /М.П.Бурих// Клінічна анатомія 
та оперативна хірургія.-2005.-Т.4, № 1.– С.107-109.

2. Вовк Ю.П. Современные аспекты преподава-
ния клинической анатомии и оперативной хирургии/ 
Ю.П.Вовк //Український журнал клінічної та лаборатор-
ної медицини.–.2013.– Т.8., № 3.– С.9-12.

3.Каган И.И. Прижизненная визуализация как ме-
тодическая основа современной клинической анатомии: 
принципы и опыт применения/ И.И.Каган// Морфологи-
ческие ведомости.-2011.– №1. – С. 7-16.

4.Каган И.И. Клиническая анатомия в современной мор-
фологи и медицине/ И.И.Каган // Медицинское образование и 
профессиональное развитие.–. 2011.– № 2. -С.53-71.

5.Технологія вивчення анатомії людини/ 
І.О.Тимошенко, Андрієнко М.І, Дубнік А.О., Самбірська 
О.О., Філоретова В.В.., // Український науково-медичний 
молодіжний журнал.-2015.– № 3.– С.55-57.

6. Півторак В.І.Можливості підвищення рівня підготовки 
студентів інтернів з оперативної хірургії та топографічної ана-
томії / В.І.Півторак // Медична освіта.-2002.-№3.– С. 175-177.

УДК 378.016 : 616.9 – 022.369 – 036.22 – 037 

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 
НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
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EDUCATIONAL ASPECTS OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF HEALHCARE-ASSOCIATED 
INFECTIONS

T. O. Chumachenko, V. I. Semishev
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В статті висвітлюються завдання Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо безпеки пацієнтів та запобігання ви-
падків інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД). Робиться висновок про необхідність збільшення обсягу 
підготовки студентів, які навчаються за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», з епідеміології ІМПД, дезінфекції, 
стерилізації, організації профілактичних та протиепідемічних заходів, системи інфекційного контролю. Проблема ІПМД, за-
вдяки її складності та комплексності, може бути вирішена зусиллями лікарів різних спеціальностей, тому студенти медичних 
вищих навчальних закладів повинні отримати базові знання з епідеміології та профілактики ІПМД при вивченні епідеміології, 
які повинні поглиблюватися та розширюватися на післядипломному етапі медичної освіти.

The article highlights the goals of the World Health Organization on patient safety and prevention healthcare-associated infections 
(HAI). Authors conclude that it is necessary to increase training of students who study the  eld of «Medicine» and «Dentistry» on 
the epidemiology of HAI, disinfection, sterilization, preventive and anti-epidemic measures, infection control systems. HAI problem 
because of its dif culty and complexity can be solved by the efforts of doctors of various specialties, medical students because higher 
education institutions should receive basic knowledge of epidemiology and prevention HAI the study of epidemiology, which should 
deepen and expand postgraduate medical education stage.
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Вступ. Останнім часом Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) приділяє особливу увагу безпеці пацієн-
тів, що є основоположним принципом медичної допомоги 
[1, 2]. Кожний етап медичного забезпечення хворого має 
певну небезпеку, яка може супроводжувати процеси діа-
гностики, лікування, догляду за хворим, профілактики та 
ін. Але найпоширенішим несприятливим явищем при на-
данні медичної допомоги населенню є інфекції, пов’язані 
з медичною допомогою (ІПМД) [2, 3]. ІПМД можуть вра-
жати пацієнтів в будь-яких типах установ, де вони отри-
мують медичну допомогу, і можуть також з’являтися після 
виписки пацієнтів. Крім того, вони включають професій-
ні інфекції серед персоналу. На сьогоднішній день жодна 
медична установа і жодна країна не можуть заявити про 
те, що вони вирішили проблему ІПМД. На основі даних, 
отриманих при дослідженнях в деяких країнах, можна 
припустити, що ІПМД щорічно вражають сотні мільйо-
нів пацієнтів у всьому світі [2, 3]. Кожен день ІПМД при-
зводять до тривалого перебування пацієнтів в лікарнях, 
довгочасної інвалідності людей, невиправданих випадків 
смерті, формування підвищеної стійкості мікроорганізмів 
до протимікробних препаратів, масових додаткових ви-
трат держави на систему охорони здоров’я, високих ви-
трат для пацієнтів та їх сімей тощо [4, 5]. 

Основна частина. ВООЗ створила Всесвітній альянс з 
безпеки пацієнтів, до якого серед інших країн приєдналась 
і Україна. Основним пріоритетом роботи цієї організації є 
запобігання інфекцій при наданні медичної допомоги [6, 
7]. Тому зрозуміло, що в Україні існує необхідність під-
готовки лікарів, які володіють знаннями щодо профілак-
тики та боротьби з ІПМД та відповідними практичними 
навичками; лікарів, які здатні правильно оцінити ризики 
та закономірності виникнення випадків таких інфекцій 
та вміють застосувати адекватні, економічно виправдані 
профілактичні та протиепідемічні заходи. Зараз в Україні 
склалася практика не реєструвати випадки ІПМД, тому що 
лікарі побоюються каральних заходів по відношенню до 
них. Але реєстрація випадків ІПМД дуже важлива, тому 
що диктує необхідність розслідування кожного такого 
випадку із з’ясуванням причин його виникнення, прове-
денням відповідних протиепідемічних та профілактичних 
заходів та створює умови для організації роботи щодо по-
передження в лікувально-профілактичному закладі поді-
бних випадків у майбутньому. 

Профілактика ІПМД – проблема державної важливос-
ті, яка визначає якість медичної допомоги, безпеку медич-
них втручань, ресурсозбереження при наданні медичної 
допомоги. Інтенсивний розвиток епідеміологічних знань 
при цій групі інфекцій дає змогу зрозуміти, що епідеміч-
на безпека є складовою системи якості медичної допомо-
ги. ВООЗ серед особливих факторів ризику виникнення 
ІПМД вказує на відсутність необхідної підготовки медич-
ного персоналу, тому що ІПМД викликаються багатьма 
причинами, які взаємопов’язані як з системами та про-
цесом надання медичної допомоги, так і з поведінковими 
чинниками персоналу [1, 3, 4]. 

На жаль, в сучасних умовах обмеженої кількості годин 
для освоєння епідеміології, випускники медичних вищих 
навчальних закладів ясно не уявляють масштаби пробле-
ми ІПМД та шляхи її розв’язання. Згідно з навчальними 
програмами останніх років в медичних вищих навчальних 
закладах України відбулось скорочення годин, відведених 
для вивчення епідеміології для студентів, які навчаються 

за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», що 
було не виправдано, тому що країна втрачає досвідчених 
фахівців, які були б спроможні вирішувати проблеми про-
філактики захворювань сьогодення. Лікарі-клініцисти та 
стоматологи повинні знати основні закони розповсюджен-
ня інфекцій в стаціонарах, щоб запобігати інфекційних 
ускладнень захворювань, попереджати розповсюдження 
інфекцій та перешкоджати формуванню антимікробної 
резистентності збудників внутрішньолікарняних та інших 
інфекцій. 

В теперішній час ВООЗ визначила свою стратегію як 
гармонізований всеосяжний підхід до контроля інфекцій, 
що передбачає раннє виявлення та ліквідацію спалахів та 
епідемій, організацію швидких та ефективних відповід-
них дій.

На наш погляд, зараз існує нагальна потреба збіль-
шення обсягу підготовки студентів, які навчаються за 
спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», з епіде-
міології внутрішньолікарняних інфекцій, дезінфекції, сте-
рилізації, організації профілактичних та протиепідеміч-
них заходів, системи інфекційного контролю. Ці та інші 
актуальні розділи доцільно ввести в програми та навчаль-
ні плани викладання епідеміології з наданням необхідної 
кількості годин. Питання епідеміології та профілактики 
ІПМД також потрібно включати в післядипломну підго-
товку фахівців, в першу чергу на етапі навчання в інтер-
натурі. Якщо на додипломному етапі студенти повинні ви-
вчити загальні принципи розвитку епідемічного процесу 
ІПМД, опанувати базові навички профілактики та бороть-
би з ІПМД, то в інтернатурі в залежності від спеціалізації 
акцент робиться на проблемах та особливостях виникнен-
ня ІПМД та розповсюдження їх збудників в стаціонарах 
різного профіля (хірургічних, терапевтичних, багатопро-
фільних, педіатричних тощо), при здійсненні конкретних 
діагностичних або лікувальних процедур, вивчення епі-
деміології інфекцій, спричинених певними умовно пато-
генними збудниками, такими як Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Clostridium dif cile та ін. Суттєвим 
аспектом навчання на цьому етапі є вивчення механізмів 
формування резистентності збудників ІПМД до антимі-
кробних препаратів та опанування заходів, спрямованих 
на попередження розвитку антибіотикорезистентності у 
мікроорганізмів.

Поліпшення знань та удосконалення практичних на-
вичок з питань епідеміології та профілактики ІПМД у 
лікарів різного профілю здійснюється на курсах тематич-
ного удосконалення лікарів, де лікарі повинні отримати 
знання щодо нових безпечних технологій профілактики 
ІПМД. В Харківському національному медичному універ-
ситеті створені курси тематичного удосконалення лікарів 
з епідеміології та профілактики ІПМД, але, на жаль, досі 
ці курси зацікавили тільки лікарів-епідеміологів. Вислов-
люємо надію, що головні лікарі стаціонарів різного профі-
лю, розуміючи важливість проблеми ІПМД, направлятиме 
фахівців для навчання безпечним технологіям поперед-
ження ІПМД. 

Висновки. Таким чином, в сучасних умовах необхід-
ності поліпшення безпеки пацієнтів, значного розповсю-
дження ІПМД, загрози втрати таких лікарських препара-
тів як антибіотики через формування резистентності мі-
кроорганізмів існує нагальна потреба внесення коректив 
у навчальні плани підготовки лікарів за спеціальностями 
«Медицина» та «Стоматологія». Проблема ІПМД завдяки 
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її складності та комплексності може бути вирішена зусил-
лями лікарів різних спеціальностей, тому студенти медич-
них вищих навчальних закладів повинні отримати базові 
знання з епідеміології та профілактики ІПМД при вивчен-
ні епідеміології, які повинні поглиблюватися та розширю-
ватися на післядипломному етапі медичної освіти.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА» НА КАФЕДРІ 
МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

О. Я. Чупашко, С. Я. Парижак, З. Д. Воробець 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Підготовка кваліфікованого лікаря загальної 
практики, що здатний до самостійного клінічного мислен-
ня і прийняття нестандартних рішень є основою реалізації 
системою вищої медичної освіти України іноваційної мо-
делі у рамках Євроінтеграції. Серед медико-біологічних 
дисциплін, що сприяють оволодінню компетенціями, 
необхідними майбутньому спеціалісту у будь-якій галузі 
медицини, медичній генетиці належить вагома роль. В 
останні десятиріччя простежується пріоритетність у за-
гальній структурі патологій захворювань, у походженні 
яких значну, а інколи і вирішальну роль мають спадкові 
чинники. За даними експертів ВООЗ, серед загальної за-
хворюваності населення спадкова становить 15–25%. 
Відомо понад 3500 спадкових захворювань і кількість 
їх зростає, зокрема, одна дитина із 100 новонароджених 
страждає важкою патологією внаслідок ураження хромо-
сом, у 5–6% дітей спостерігаються різні генетичні дефек-
ти. Прорив у медичній генетиці та молекулярній біології, 
що стався на початку ХХІ століття у зв’язку з розшиф-
руванням геному людини, поповненням каталогу генів і 
мутацій, сформулюванням поняття трансдіючих мута-
цій, створює передумови для подальшого розвитку цієї 
медико-біологічної науки.

Основна частина. Відповідно до освітньо-
професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характе-
ристики навчальна дисципліна «Медична генетика» (курс 
за вибором) для студентів 1-го курсу медичного факультету 
розрахована на 90 годин і вивчається на кафедрі медичної 
біології. З них 20 годин – це практичні заняття і 70 годин – 
самостійна позааудиторна робота студента. У курсі за ви-
бором «Медична генетика» студенти мають змогу погли-
бити свої знання, які вони отримали при вивченні медич-
ної генетики в рамках фундаментальної природничої дис-
ципліни медичної біології. Професорсько-викладацьким 
колективом кафедри розроблені методичні вказівки до 
практичних занять з даного курсу, в яких детально описа-
ний хід практичного заняття із застосуванням дослідниць-
ких методів (ділова гра, метод моделювання, навчальний 
експеримент), питання до контролю засвоєння теми, а 
також представлено перелік навчально-методичної літера-
тури, наукових статей вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Самостійна позааудиторна робота студента передбачає 
підготовку реферативних доповідей, що супроводжуються 
мультимедійною презентацією, з генетики ендокринних 
захворювань, системних скелетних дисплазій, спадкових 
хвороб нирок, характеристики окремих моногенних хво-
роб (спадкових гемоглобінопатій) тощо. Велика увага від-
водиться вивченню мітохондріальних патологій, оскільки 
згідно сучасних наукових даних, вони діагностовані в 
1,6% серед здорового населення. У подальшому навчанні 
на клінічних кафедрах отримані знання з медичної гене-
тики будуть корисними студентам, а в майбутньому – фа-
ховим спеціалістам, бо спадкові хвороби зустрічаються в 
практиці лікаря будь-якої спеціальності. 

Висновки. Проблема обтяженості людської популяції 
спадковою патологією набуває все більшої актуальності, і 
своєчасна діагностика захворювань ендогенної етіології, 
тобто спадкових є одним з пріоритетних завдань медицини 
загалом і медичної генетики зокрема. Вивчення медичної 
генетики вже з перших курсів у медичних університетах 
необхідне для розуміння сутності спадкових захворювань, 
їх профілактики та лікування. Це забезпечить формуван-
ня у майбутніх лікарів високих професійних якостей, що 
відповідають актуальним і перспективним потребам сус-
пільства.
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НАУКОМЕТРИЧНА СКЛАДОВА НАУКОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ 
МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

В. Й. Шатило, В. В. Свиридюк, В. З. Свиридюк 

Житомирський інститут медсестринства

Вступ. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 
(2014 р.) освітня галузь переходить до підготовки магі-
стрів замість спеціалістів. В Законі підкреслюється, що 
основною відмінністю магістрів від спеціалістів є широке 
залучення бакалаврів і магістрів до наукових досліджень. 
В зв’язку з цим особливого значення набуває формування 
в них наукової комунікативної компетентності. 

Мета нашого дослідження полягає у теоретично-
му аналізі існуючих та нових перспективних підходів до 
формування наукової комунікативної компетентності ма-
гістрів медичних спеціальностей.. 

Для досягнення мети використано методи системно-
го аналізу та логічного узагальнення.

Основна частина. Закономірно постає питання про 
зв’язок комунікативності пізнавальної діяльності і істиннос-
ті знання. Феномен спілкування науковців виступає однією з 
умов істинності знання. Згідно з теорією видатного німець-
кого філософа ХХ століття Юргена Хабермаса філософський 
аспект наукової комунікативної компетентності як складової 
філософської комінікативної моделі пізнання. – це цілісна 
система різноманітних міжособистісних, масових, формаль-
них і неформальних, усних і письмових зв’язків і відносин. 
Комунікативна модель пізнання – це система зміни ціннісних 
орієнтацій наукових товариств, процес зміни наукових пара-
дигм і концепцій, а також система, що відображає ці зміни 
в соціально-історичних зносинах і в культурі загалом. Згідно 
Д.О.Апелю, істина дана не стільки «моїй» свідомості, скільки 
науковому співтовариству, а комунікативність виступає під-
ставою істинності [2, 4].

З другої половини минулого століття в наукових колах 
активізувались дослідження стосовно сутності і форм на-
укової комунікації. Завдяки працям Дерека Джона де Со-
лла Прайса та його послідовників виник новий науковий 
напрям – наукометрія, яка окрім кількісного виміру зна-
чимості наукових результатів займається дослідженням 
різних аспектів комуникації в науці. На сьогодні складо-
вими наукометрії є кіберметрія, альтметрія, інформетрія, 
бібліометрія та вебометрія [2, 5]. 

Для науковців значний інтерес становить вебометрія, 
за допомогою якої визначається рейтинг вищих навчаль-
них закладів. Вебометри́чний ре́йтинг університе́тів сві́ту 
(англ. Webometrics ranking of world’s universities). Рейтинг 
складає Лабораторія кіберметрики (Cybermetrics Lab) На-
ціональної дослідницької ради Іспанії (Spanish National 
Research Council, скорочено CSIC), яка діє при Міністер-
стві науки та інновацій Іспанії. Екперти Cybermetrics Lab 
аналізують понад 20 000 вищих навчальних закладів і ви-
значають їхнє місце відповідно до ступеня представлення 
діяльності в Інтернет-просторі, застосовуючи свою власну 
методологію оцінки [1]. 

Крім того, наукометрія дозволяє обчислювати індекс 
цитування. Останній визначає кількість посилань на пев-
ного автора, зазначених у переліку літературних джерел 
за умови, що публікація була включена до наукометричної 
бази наукових публікацій. Індекс цитування надає кількіс-
ні показники посилань, такі як: сумарний обсяг цитуван-
ня, індекс Хірша тощо [2, 3]. 

На світовому ринку наукової інформації на сьогодні 
представлені кілька наукометричних баз. Серед них три 
найбільш потужні. Це давно відома Web of Science (ко-
лишній ISI) Інституту наукової інформації у Філадельфії), 
яка моніторить більше 8700 видань англійською і частково 
німецькою мовами. Її конкурент – компанія Elsevier фор-
мує наукометричну базу під назвою Scopus. Обсяг оброб-
ки Scopus – більше 15 тис. журналів. Нарешті, на сайті 
Google scholar (Гугл академія) доступна інформація щодо 
індексу Хірша науковців не лише за науковими журнала-
ми, але й за іншими електронними виданнями. 

Необхідно підкреслити, що в міжнародних наукоме-
тричних базах домінують публікації англійською мовою, 
видання на інших мовах представлені вибірково і не відо-
бражають весь потік наукових публікацій. 

Мінімальні вимоги, для того щоб публікація була 
включена до однієї з наукометричних баз наступна: назва 
публікації на англійській мові, прізвище та ім’я автора (ав-
торів) в англійській транскрипції, заклад, з якого походить 
робота і країна англійською мовою, англомовне резюме 
обсягом 1500-2000 символів, цитовані джерела літератури 
в англійській транскрипції та транслітерації. 

Але основна умова, без якої все вище перераховане не 
має сенсу, – видавець журналу чи редакційна колегія збір-
ника повинні виставити в мережі Інтернет його електро-
нну версію, тому що всі наукометричні бази формуються 
виключно на основі аналізу електронних джерел інформа-
ції. 

Узагальнюючи наш восьмирічний досвід підготовки 
магістрів медсестринства, необхідно відмітити, що ма-
гістри впродовж двох років навчання опублікували від 
2-х до 34 статей кожен у різних виданнях, в середньому 
4,1±0,3 статей. Індекс Хірша в них коливається від 0 до 
2,0. 

Загалом 133 магістри медсестринства Житомирського 
інституту медсестринства опублікували 545 статей у різ-
них виданнях: від престижних зарубіжних фахових жур-
налів, які які мають імпакт-фактор, що перевищує 2,0 і 
включені до провідних міжнародних наукометричних баз 
Web of Science, Scopus, Google scholar та інших, до вітчиз-
няних «братських могил на занедбаному цвинтарі», тобто 
наукових збірників містечкового ґатунку для внутрішньо-
го використання, які не мають електронних версій в Інтер-
неті з відповідними англомовними атрибутами. Частка ма-
гістрів, що мають індекс цитування, тобто тих на роботи 
яких посилаються інші науковці, становить 4,8%.

За рівнем опанування сучасних комп’ютерних техно-
логій та наукометричними індексами ми виокремлюємо 
три рівні наукової комунікативної компетентності магі-
стра медсестринства:

– володіння комп’ютерними технологіями підвищен-
ня свого фахового рівня засобами Інтернету;

– використання комп’ютерних технологій у професій-
ній (педагогічній, медичній і науковій) діяльності;

– створення об’єктів інтелектуальної власності (роз-
робка програмного забезпечення для комп’ютерних цен-
трів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів тощо) та їх 
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презентація у засобах масової комунікації і міжнародних 
наукометричних базах. 

Набутий нами досвід підготовки магістрів медсе-
стринства дозволяє стверджувати, що впродовж двох ро-
ків навчання всі магістри опановують перший рівень, хоча 
є певні труднощі з прослуховуванням лекцій on-line на 
іноземних мовах. 

Щодо використання комп’ютерних технологій для 
підготовки, організації і проведення навчального заняття 
за дистанційною формою навчання, розробки електронних 
підручників, створення власного освітнього Web-сайту, 
участі у віртуальних наукових форумах або вебінарах, на 
яких обговорення доповідей відбувається on-line, то пере-
важна більшість магістрів медсестринства досягають цьо-
го рівня наукової комунікативної компетентності.

Третій рівень на сьогодні є досяжним для поодиноких 
магістрів, однак в інституті робиться все, щоб медичні сестри 
із завершеною вищою освітою, які не досягли цього рівня в 
інституті, були здатні опанувати його самостійно на післяди-
пломному етапі самоосвіти та професійного удосконалення.

Висновки. Наукова комунікативна компетентність яв-
ляє собою особливий феномен сучасного розвитку науки 
в постіндустріальну, інформаційну епоху, який підлягає 
детальному вивченню, оскільки має вагоме теоретичне і 
практичне значення як для науки загалом, так і для розви-
тку наукової складової сучасної освіти. 

Поглиблене вивчення наукової комунікативної ком-
петентності є перспективним підходом до формування 
у магістрів медичних спеціальностей ключових освітніх 
компетентностей: соціальної, полікультурної, комуніка-
тивної; інформаційної та самоосвітньої.

Оволодіння науковою комунікативною компетентніс-
тю магістрами є запорукою їхньої успішності на міжна-
родному ринку праці і становлення їх як науковців.
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СТРЕС У СТУДЕНТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

STRESS IN STUDENT ACTIVITIES 

V. I. Shepitko, G. A. Yeroshenko, O. D. Lisachenko, O. V. Vilhova, N. V. Boruta, T. M. Klimach

Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

В роботі встановлено, що основними причинами появу стресу у студентів є значні навчальні навантаження, які з’являються 
через велику кількість завдань з різних навчальних дисциплін. Все це призводить до поспіху і постійної нестачі часу. Найчас-
тіше студенти відновлюють сили міцним сном і спілкуванням з друзями та близькими людьми.

The paper found that the main cause of stress in students is a signi cant workload that appear because of the large number of tasks 
from different disciplines. All this leads to haste and constant lack of time. Most students soundly restore power and communicate with 
friends and loved ones.

Згідно положення про організацію навчального проце-
су у вузах, кафедра гістології, цитології та ембріології ВДНЗ 
України «Українська медична стоматологічна академія» 
орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвине-
ної особистості, здатної до постійного оновлення наукових 
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до ди-
намічних процесів в освітніх та соціально-культурних сфе-
рах. Викладачі передають студентам наукові знання і фор-
мують особистісні якості, піклуються про їх психологічне 
здоров’я. Працівники кафедри під час навчання профільних 
предметів спостерігають втомленість та важкість сприйман-
ня інформації у студентів першого курсу. Володіння інфор-
мацією про проблеми студентів та визначення стратегій їх 
вирішення необхідне для підвищення якості освіти та ефек-
тивності навчального процесу. Для збереження психічного 
здоров’я та відчуття комфорту у студентів на кафедрі гіс-
тології, ембріології та цитології викладачі співпрацюють з 

практичним психологом академії. Зі спостережень виявле-
но, що актуальною проблемою в даний період, є проблема 
стресу в студентській діяльності.

Студенти переживають безліч проблем, властивих мо-
лодим людям, які заважають сконцентруватися на занят-
тях. Ми розуміємо, що навчання у вищому навчальному 
закладі – це стрес для багатьох студентів. Існує велика 
кількість підтверджень того, що хронічний стрес – супут-
ник студентського життя. Стрес, якого зазнають студенти, 
може позначатися на навчанні (надбанні, застосуванні і 
переробці знань), що перешкоджає академічній успішнос-
ті. Труднощі з успішністю, в свою чергу, також створюють 
дискомфорт, у результаті чого загальний стрес посилюєть-
ся. Для студентів проблемами і труднощами можуть бути 
наступні: недолік сну; нездані вчасно і незахищені лабо-
раторні роботи; не виконані або виконані неправильно 
завдання; велика кількість пропусків; недостатньо повні 
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знання з дисципліни; перевантаження, завдання, яке слід 
завершити за конкретний період часу; відсутність інтересу 
до дисципліни, особистісні фактори.

У психології поняття стресу розглядається з багатьох 
точок зору. Співробітники кафедри розглядають стрес, як 
ситуацію, в якій людина відчуває перенапруження. В про-
цесі навчання у вищому навчальному закладі велике на-
вчальне навантаження є однією з головних причин виник-
нення стресу у студентів. Проблемою виникнення стресу 
у студентів займалися такі психологи: Ганс Сельє, Л. О. 
Китаєв-Смик, Ю. В. Щербатих, Девід Майерс, Г.Г. Араке-
лов, В.О. Бодров, С.А. Ігумнов, А.С. Фаустов [1-8].

Метою роботи був аналіз стресового стану студентів 
першого курсу у процесі навчання на кафедрі гістології, 
цитології та ембріології ВДНЗ України «Українська ме-
дична стоматологічна академія».

В дослідженні ми використали адаптований тест на на-
вчальний стрес, розроблений Ю.В. Щербатих [7, 8]. Даний 
тест дозволяє визначити основні причини навчального стре-
су; виявити у чому проявляється стрес; визначити основні 
прийоми зняття стресу студентами.

Об’єктом вивчення були студенти першого курсу медич-

Таблиця. 1
Причини стресу

№ Причини стресу
Середній результат 

max=10 б.

1 Сурові викладачі 2.1

2 Велике навчальне навантаження 4.1

3 Нестача підручників 3.9

4 Незрозумілі нудні підручники 2.4

5 Життя далеко від батьків 2.4

6 Невміння правильно користуватися фінансами 1.8

7 Невміння правильно організувати свій режим дня 2.4

8 Нерегулярне харчування 3

9 Проблеми спільного проживання з іншими студентами 1

10 Конфлікт у групі 0.6

11 Занадто серйозне відношення до навчання 3

12 Небажання навчатися чи розчаруватися в професії 1

13 Сором’язливість 2.1

14 Страх перед майбутнім 2.2

15 Проблеми в особистому житті 1.6

16 Інше: низька успішність, лінощі, нудьга.

ного факультету. Досліджено 344 особи віком 17-20 років.
Основні психологічні особливості навчального стресу 

у студентів наведені в табл. 1
Найбільше студенти першого курсу відчувають про-

блеми від великого навантаження, нестачі підручників з 
предмету та нерегулярного харчування. Найменш студент-
ську молодь хвилює конфлікти в групі, проблеми спіль-
ного проживання з іншими студентами. Отже, в групах 
склалися дружні стосунки, емоційний комфорт. Студенти 
відчувають опіку викладачів кафедри, які знаходять та ви-
користовують інноваційні методи і прийоми донесення 
складної об’ємної інформації майбутнім лікарям.

Рівень постійного стресу у студентів першого курсу за 
останні місяці: значно зменшився – 53 особи (15%); майже 
не змінився – 67 осіб (19%); не змінився – 44 особи (13%); 
трохи збільшився – 129 осіб (38%); значно збільшився – 
51 особа (15%).

Ми виявили, що стрес студентської молоді в основно-
му на психологічному рівні, що позначається на зниженні 
працездатності, поганому сні, браку часу, поганій концен-
трації уваги. Біологічні ознаки прояви стресу в більшості 
студентів присутні в малих кількостях (табл. 2). 

№ Прояв стресу
Середній результат 

max=10 б.

1 Відчуття безпорадності, неможливості впоратися з проблемами 2

2 Неможливість відмовитися від сторонніх думок 2.3

3 Підвищене відволікання, погана концентрація уваги 2.8

4 Дратівливість, образливість 2.1

5 Поганий настрій, депресія 2.5

6 Страх, тривога 1.6

7 Втрата впевненості, зниження самооцінки 1.6

8 Поспіх, відчуття постійної нестачі часу 3.7

9 Поганий сон 4

10 Порушення соціальних контактів, проблеми в спілкуванні 0.9

11 Прискорене серцебиття, болі в серці 1.3

12 Утруднене дихання 0.9

13 Проблеми з шлунково-кишковим трактом 1.3

14 Напруга чи тремтіння м’язів 1

15 Головні болі 2.5
16 Низька працездатність, підвищена стомлюваність 2.9

Таблиця. 2 
Прояви стресу у студентів, пов’язані з навчанням
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Серед ознак стресу студенти відмічали в себе: приско-
рене серцебиття, сухість у роті, утруднене дихання, ску-
тість, тремтіння м’язів, головні болі, погіршення пам’яті, 
голод, тривогу, заїкання, пітливість долонь, сльози, дратів-
ливість.

Першокурсники використовують такі прийоми зняття 
стресу як сон, перерва в роботі чи навчанні, спілкуванні 
з друзями або коханою людиною, прогулянки на свіжому 
повітрі, перегляд медіа, займаються хобі, фізичною актив-
ністю, вживають смачну їжу, алкоголь, сигарети. Середній 
показник екзаменаційного хвилювання на кафедрі гісто-
логії – 5,5 (рис. 1).

.Висновок. Основними причинами появи стресу у 
студентів першого курсу, які навчаються на кафедрі гісто-
логії, цитології та ембріології є великі навчальні наванта-
ження, які з’являються з-за великої кількості завдань. Все 
це призводить до поспіху і постійної нестачі часу. Найчас-

Рис 1. Хвилювання перед екзаменами за 10-бальною шкалою.

тіше студенти відновлюють сили міцним сном і спілкуван-
ням з друзями та близькими людьми.

Стрес – це невід’ємна частина повсякденного життя 
кожного студента. У студентській діяльності стрес являє 
собою повсякденні перевантаження, пов’язані з особли-
востями процесу навчання у вузі та надають безпосеред-
ні та незалежні ефекти на самопочуття і психічні або со-
матичні функції. Стрес у навчальному процесі необхідно 
регулювати. Це завдання самих студентів і їхніх педагогів, 
психологів. Від самого студента залежить, яким буде його 
спосіб життя – здоровим, активним або ж нездоровим, па-
сивним, а, отже, як часто і тривало він буде перебувати у 
стресовому стані. Шляхи вирішення стресових ситуацій 
під час навчання криються у професійній мотивації сту-
дентів і у впровадженні в навчальний процес основ здо-
рового способу життя, консультацій у психолога, психоло-
гічних тренінгів.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Н. В. Шигонська 

КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»

Вступ. Закон України «Про Вищу освіту» передбачає 
створення нових стандартів підготовки майбутніх фахівців, 
спрямованих на підвищення рівня готовності майбутніх ме-
дичних працівників, медичних сестер, зокрема, як істотної 
ланки у системі охорони здоров’я, до професійної діяльнос-
ті. Застосування технологічного підходу в організації освіт-
нього процесу розкриває нові можливості для управління 

педагогічними процесами; аналізу і систематизації на нау-
ковій основі практичного досвіду; комплексного вирішення 
навчально-методичних, виховних та наукових завдань [1]. 
Основою цього підходу є орієнтація на визначені цілі через 
зворотний зв’язок між метою і результатами навчання.

Основна частина. Розробляючи технологію форму-
вання програмних результатів навчання, ми орієнтувалися 
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на загальну структуру педагогічної технології: концепту-
альна основа, змістова частина і процесуальний компо-
нент. Концептуальна основа визначається основними по-
ложеннями про організацію освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах та стандартах освіти у галузі знань 
Охорона здоров’я, 22 спеціальності 223 Медсестринсто. 
Змістова частина технології охоплює навчальний мате-
ріал і визначається переліком загальних, професійних та 
інтегральної компетентностей, програмних результатів 
навчання. До складу процесуальної частини входять: ор-
ганізація освітнього процесу згідно з поставленими ціля-

ми та відповідними етапами, методи і форми навчальної 
діяльності викладачів студентів. 

Висновок. Єдність даних компонентів дозволяє сис-
темно організовувати освітній процес та ефективно імп-
лементувати основні положення Закону України «Про 
Вищу освіту» у межах представленої педагогічної техно-
логії.
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1. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных тех-
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «ДОПОМОГА 
ПАЦІЄНТАМ ІЗ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ»

С. І. Шкробот, О. П. Венгер, О. Є. Смашна, Я. М. Несторович, Ю. І. Мисула, Л. М. Сас, В. С. Білоус, 
О. О. Костіна 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ASPECTS OF IMPLEMENTATION IN EDUCATIONAL PROCESS ELECTIVE COURSE «TREATMENT OF 
PATIENTS WITH POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER»

S. Shkrobot, O. Venger, O. Smashna, Y. Nestorovych, Y. Mysula, L. Sas, V. Bilous, O. Kostina

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Політичне і військове протистояння, яке відбувається в Україні, і трагічна загибель великої кількості людей породили го-
стрі стресові ситуації, небезпечні для життя, що виходять за рамки звичного людського досвіду. Нами було впроваджено елек-
тивний курс ПТСР для навчання медичних сестер бакалаврів та магістрів ННІ медсестринсва. Пропонований курс допоможе 
краще розуміти і розпізнавати посттравматичний стресовий розлад і докладно ознайомить зі стратегіями надання допомоги 
пацієнтам із цим станом. Курс складається з 150 годин, включає 5 лекцій по 2 години та 10 практичних занять по 6 годин та 
виділено 80 годин на самостійну роботу студентів. Матеріали розділено на 5 розділів. Для кожного розділу передбачено 1 
лекцію та 2 практичних заняття. Для оцінки ефективності викладання предмету нами розроблена анкета. Вона складається з 
10 теоретичних запитань та 5 тестових завдань. Результати реалізації пілотного проекту «Сестринська ініціатива – медсестри 
щодо полегшення психічної травми» обговорено 22-23 лютого 2016 року на Всеукраїнському науково-практичному симпозіумі 
з міжнародною участю «Наукове обґрунтування запровадження заходів з медико-психологічної реабілітації при посттравма-
тичному стрес-синдромі».

The political and military confrontation that takes place in Ukraine, and the tragic death of lot of people have created acute stress, 
life-threatening. These realities compel us today to re ect on the determination of treatment of post-traumatic disorder. We have intro-
duced an elective course for PTSD training nurses bachelors and masters. The proposed course will help to better understand and rec-
ognize post-traumatic stress disorder and thoroughly acquaint with strategies to assist patients with this condition. The course involves 
 ve lectures and 10 workshops, some themes are made for students self educaion. The course is divided into 5 sections. Each section 
provides 1 lecture and 2 practical classes. To assess the effectiveness of teaching the subject we developed a questionnaire. It consists 
of 10 theoretical questions and 5 test tasks. The results of the pilot project discussed on 22-23 February 2016 at the National Scienti c 
Symposium with international participation «scienti c justi cation for measures of medical and psychological rehabilitation of post-
traumatic stress syndrome.»

Ключові слова: посттравматичний стресовий розлад, травма, елективний курс.
Keywords: post-traumatic stress disorder, trauma, elective course.

Політичне і військове протистояння, яке відбувається 
в Україні, і трагічна загибель великої кількості людей 
породили гострі стресові ситуації, небезпечні для життя, 
що виходять за рамки звичного людського досвіду. 

Ці реалії змушують нас вже сьогодні задуматися над 
вирішенням питання лікування посттравматичного розла-
ду, адже як свідчить світовий досвід ця проблема постане 
досить гостро вже в недалекому майбутньому.

Медичні сестри мають значний потенціал для суттє-
вого підвищення якості догляду та спостереження за паці-
єнтами, професійного і компетентного виконання багатьох 

медичних завдань під час надання спеціалізованої допо-
моги пацієнтам з посттравматичним стресовим розладом. 
Медична сестра серед інших працівників медичного за-
кладу найбільше часу проводить з пацієнтом, досконало 
знає його переживання, що пов’язані як із хворобою, так і 
соціальними та іншими проблемами.

Нами було впроваджено елективний курс ПТСР для 
навчання медичних сестер бакалаврів та магістрів ННІ 
медсестринсва. 

Для розробки даного курсу викладачі кафедри невро-
логії, психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ 
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«Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я. Горбачевського», взяли активну участь у ряді заходів. 
23-24 жовтня 2014 року кафедрою неврології, психіатрії, 
наркології та медичної психології спільно з Українським 
НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ 
України було проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію »Медико-психологічна та соціальна допомо-
га в умовах надзвичайних ситуацій». Вперше на науково-
практичній конференції відбулись комплексні показові 
навчання »Організація і надання медичної допомоги по-
страждалим у надзвичайній ситуації з порушеннями пси-
хіки та поведінки». 

21 травня 2015 року проведено конференцію з питань 
навчання основам надання психологічної допомоги паці-
єнтам з боку медсестер. Канадські колеги розробили сайт 
психологічної допомоги для людей із стрес-синдромом, 
а для впровадження такого нововведення обрали ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І.Я. Горбачевського». В процесі зустрічі представником 
Університету імені Грента МакЮена (Канада) – профе-
сором Елізабет Бургес-Пінто та проектним менеджером 
Центру українських ресурсів та розвитку Юрієм Конкі-
ним було представлено основні вимоги та ключові ланки 
пілотного проекту «Сестринська ініціатива – медсестри 
щодо полегшення психічної травми», який було підтрима-
но Посольством Канади в Україні.

18 – 22 січня 2016 року працівники кафедри невро-
логії, психіатрії, наркології та медичної психології спіль-
но з представниками ННІ медсестринства організувала 
семінар-тренінг «Медико – психологічна допомога при 
синдромі посттравматичних стресових розладів», в рам-
ках якого проведено показово-практичне заняття «Органі-
зація рятування і надання медико-психологічної допомоги 
постраждалим внаслідок вибуху газу в навчальному за-
кладі».

Отримані знання та досвід з вивчення питання пост-
травматичного стресового розладу було втілено в програ-
му елективного курсу «допомога хворим із посттравма-
тичним стресовим розладом», яка передбачає закріплення 
знань з психології, психіатрії, вивчення клінічних проявів 
посттравматичних стресових розладів, ознайомлення з 
додатковими та новими методами діагностики, принципа-
ми медикаментозного та немедикаментозного лікування, 
участю медичних сестер у профілактиці посттравматич-
них стресових розладів.

Пропонований курс допоможе краще розуміти і роз-
пізнавати посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) 
і докладно ознайомить зі стратегіями надання допомоги 
пацієнтам із цим станом. Зміст курсу розроблено з ура-
хуванням наукових досліджень і практичного досвіду. Він 
адресований фахівцям у галузі охорони здоров’я, що пра-
цюють з особами та пацієнтами, які мають ризик розвитку 
ПТСР; в яких уже діагностовано ПТСР; які намагаються 
подолати ПТСР; одужати від його наслідків. 

Курс складається з 150 годин, включає 5 лекцій по 2 
години та 10 практичних занять по 6 годин та виділено 
80 годин на самостійну роботу студентів. Матеріали роз-
ділено на 5 розділів. Для кожного розділу передбачено 
1 лекційне та 2 практичних заняття. В перших чотирьох 
розділах вивчаються питання безпосередньо повязані із 
ПТСР, такі як: 

поняття психічного здоровя та психічної хворо-• 
би; реакція організму на стрес, вплив стресу на мозок, 

серце, імунну систему;
поняття травми, поняття посттравматичного • 

стресового розладу (ПТСР);
епідеміологія, поширеність, частота виникнення, • 

етіологія, симптоматика ПТСР; профілактика ПТСР;
принципи надання допомоги з урахуванням пере-• 

несеної психічної травми; оцінювання, скринінг, діагнос-
тика, критерії ПТСР;

тривалі наслідки ПТСР; копінгові стратегії; ПТСР • 
у різних категорій населення.

 У пятому розділі розглядаються питання, що в біль-
шій мірі стосуються аспектів роботи у відділенні, але чи-
нять істотний вплив на процес лікування, студенти вивча-
ють типові стресори професійної діяльності, професійне 
вигорання, етику праці, негативізм на роботі, конфлікти в 
роботі, значення колегіальності та співпраці, поняття про-
фесійного здоров’я, професійне самовизначення.

Практичні заняття складалися з трьох частин. На пер-
шій – практичній частині заняття студентам читалася мі-
кролекція з акцентом на ті моменти та проблемні питання, 
що полегшать роботу з пацієнтами. Оволодінню практич-
ними навичками приділяється особлива увага, виробля-
ються необхідні для майбутньої фахової діяльності спо-
стережливість відповідальність, чуйність, тактовність.

Для того, щоб краще засвоїти матеріал та навички сту-
денти розвязували ситуаційні задачі та у формі рольової 
гри моделювали бесіду з пацієнтами, коли один зі студен-
тів був у ролі пацієнта, а інші тренувалися працювати з 
ним. Це, на нашу думку, дозволяло досягти більш глибо-
кого розуміння теми та подолати можливі бар’єри в спіл-
куванні.

Деякі важливі питання були винесені на самоопрацю-
вання. Ми зауважили, що не завжди медичні сестри чітко 
в них орієнтуються. Хоча дані питання є загальними для 
роботи з усіма психічними розладами, вони є особливо 
важливими для роботи із пацієнтами, що страждають на 
ПТСР. Нами виокремлено:

особливості надання інформації про пацієнта лі-• 
карю, іншим спеціалістам, рідним і близьким;

створення терапевтичного середовища та мікро-• 
клімату у відділенні. Спостереження за пацієнтами;

особливості вживання медикаментів. Відпові-• 
дальність медичної сестри. Юридичний аспект обліку лі-
карських засобів;

свідома згода пацієнта на лікування, оформлення • 
згоди. Лікування без згоди хворого;

види немедикаментозного лікування, що можуть • 
здійснювати медичні сестри: психотерапія, креативна, му-
зична, соціальна, поведінкова терапія, психодрама тощо;

робота з відвідувачами, регламентування візитів;• 
догляд (загальний та індивідуальний) і спостере-• 

ження за хворими з посттравматичними стресовими роз-
ладами;

види та способи ведення бесід з пацієнтами з • 
посттравматичними стресовими розладами.

Також для оцінки ефективності викладання предмету 
нами розроблена анкета. Вона складається з 10 теоретич-
них запитань та 5 тестових завдань. Ця анкета роздавалася 
студентам для заповнення перед початком циклу та після 
його завершення. Ось список запитань:

Що по Вашому є «Психічне здоров’я»? • 
Які чинники психічних захворювань Ви знаєте? • 
Які Ви знаєте симптоми стресу? • 
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Що таке психічна травма? • 
Що таке посттравматичний стресовий розлад? • 
Які симптоми посттравматичного стресового роз-• 

ладу Ви знаєте? 
Що таке копінгові стратегії? • 
Які бувають наслідки посттравматичного стресо-• 

вого розладу? 
Що таке злочинна недбалість медичної сестри? • 
Які дії, може здійчнювати медсестра або ін-• 

ший медпрацівник для підтримання гарного психічного 
здоров’я? 

Після оцінювання анкет, що студенти заповнювали по 
закінченню вивчення курсу ми зауважили, що у них по-
кращився рівень та глибина знань з даного предмету, сту-
денти більш детально та точно відповідали на запитання. 
Більша частина студентів показала значний прогрес. 90% 
студентів вказали флешбек, як основний симптом ПТСР.

Реалізацію пілотного проекту «Сестринська ініціа-
тива – медсестри щодо полегшення психічної травми» 
обговорено 22-23 лютого 2016 року на Всеукраїнському 
науково-практичному симпозіумі з міжнародною участю 
«Наукове обґрунтування запровадження заходів з медико-
психологічної реабілітації при посттравматичному стрес-
синдромі», що проходив в ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

Результатом проведеної роботи стало видання кафе-
дрою неврології, психіатрії, наркології та медичної психо-
логії посібника про ПТРС, методичних рекомендацій для 
студентів та брошури для медсестер, волонтерів та родин 
постраждалих «Надзвичайна ситуація: як допомогти?».

Отже, сучасні інновації в медичній освіті і науці вима-
гають нових підходів та поглядів на навчальний процес у 
вищих навчальних закладах. Сьогоднішній психологічний 
клімат в умовах кризи потребує вивчення курсу «допомога 
пацієнтам із посттравматичним стресовим розладом».
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Проведений аналіз інтелектуальних здібностей 120 студентів IV та IV курсу медичного факультету попередніх років на-
вчання сприяв пошуку нестандартних підходів в організації педагогічного процесу для максимального розкриття їх креатив-
ності. Обгрунтована необхідність застосування нестандартних методів викладання та індивідуалізованих підходів для роз-
криття інтелектуальних здібностей студентів в організації педагогічного процесу. Організація педагогічного процесу відіграє 
домінуючу роль у розкритті інтелектуальних здібностей, як вітчизняних, так і іноземних студентів, що сприяє отриманню 
найбільш плідних результатів в розвитку їх креативності. Це формує у майбутніх лікарів стійкий інтерес до предмету та про-
цесу пізнання, підвищує навчальну активність, бажання творити і пізнавати, що власне і сприяє підвищенню їх мотивації до 
навчання. 

The analysis of the intellectual abilities of 120 students IV and IV course of medical faculty of the previous years of study. This has 
contributed to the search for innovative approaches in the organization of educational process to maximize the development of students. 
The new organization educational process improves cognitive activity and perform tasks. The use in the educational process of modern 
diagnostic equipment allows students to learn new skills and improve their academic performance. The further development intellectual 
abilities of national and international students promotes reception of the best results in the development of their creativity. It forms in 
the future doctors interested in the subject, increases the activity and the desire to learn something new. This increases in students of 
motivation to learn. 

Ключові слова: педагогічний процес, педіатрія, інтелектуальні здібності,, студенти
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Вступ. На сучасному етапі, в Україні існує нагальна 
і поки що так і не вирішена проблема реформування як 
практичної медицини, так і вищої медичної освіти при 
підготовці майбутніх лікарів до відповідності вимогам 

Євросоюзу [7]. І реформування цих галузей, безумовно, 
необхідно проводити одночасно, тому що покращення 
медичної допомоги як глобальної проблеми охорони 
здоров’я, можливе тільки при поєднанні теоретичної і 
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практичної медицини [6]. Крім того, євроінтеграційні 
стандарти гарантують і права самих пацієнтів як на безпечну 
та якісну медичну допомогу, так і на конфіденційність 
та особисту недоторканність [5]. І в цьому контексті 
перед педагогом і лікарем постає питання, як одночасно 
забезпечити належну практичну підготовку щонайменше 
десяти студентів у групі, а на VI курсі – з семигодинною 
тривалістю практичного заняття, при тематичному 
огляді і курації хворих, особливо з тяжким перебігом 
захворювання, або дітей, матері яких пильно охороняють 
їх спокій в ті короткі проміжки часу між обстеженнями 
та лікувальними процедурами. Тому, щоб «курація» 
остаточно не перетворилася на суцільну «профанацію», 
викладання клінічних дисциплін, і особливо, педіатрії, 
вимагає оновленої організації навчального процесу 
для забезпечення його якості, причому основним 
показником готовності студентів до засвоєння нових 
знань і оволодіння практичними навичками залишається 
рівень їх інтелектуальних здібностей та мотивація [1,4]. 
Також максимальне наближення освітнього процесу 
до потреб практичної охорони здоров’я обумовлює 
необхідність використання сучасної діагностичної 
апаратури та впровадження експериментального навчання 
в повсякденну педагогічну практику вищих навчальних 
закладів медичної освіти [2]. Тому метою нашої 
роботи стало обгрунтування необхідності застосування 
нестандартних методів викладання та індивідуалізованих 
підходів для розкриття інтелектуальних здібностей 
студентів в організації педагогічного процесу.

Основна частина. Інтелектуальні здібності 
притаманні кожній особистості, що характеризується 
креативним мисленням, здатністю до нестандартної 
і оригінальної постановки і розв’язання проблеми; 
генеруванням великої кількості різноманітних ідей [4]. 
Щоб цілісно підійти до досягнення поставленої мети, 
120 студентам IV та IV курсу медичного факультету 
попередніх років навчання (66 вітчизняних та 54 
іноземних студентів) було запропоновано добровільно 
пройти тестування за методикою Кеттела, результати 
якого не можуть залежати від впливу на студентів факторів 
навколишнього середовища, культури та освіти [3]. За 
результатами тестування, високий рівень інтелектуального 
розвитку та природна обдарованість відмічались у 50% 
вітчизняних студентів з бюджетної форми навчання, у 
32,4% вітчизняних студентів, що навчались за контрактом 
та у 9,26% іноземців. Ці студенти вже на початку 
навчання мали високий потенціал до успішного старту 
в оволодінні майбутньої професії, проте подальший 
розвиток їх природних здібностей вимагає нестандартного 
індивідуалізованого підходу до їх навчання. Середні 
показники інтелектуальних здібностей продемонстрували 
46,88% вітчизняних бюджетників, 50% – вітчизняних 
контрактників та 64,8% – іноземних студентів. Схильність 
до творчих здібностей реєструвалась тільки у 3,1% 
вітчизняних студентів з бюджетної і 17,6% з контрактної 
форми навчання та у 25,93% іноземців. Характеризуючи 
гендерні особливості, слід відмітити, що за бюжетом 
навчалось 60% здібних юнаків та 41,18% здібних дівчат; 
за контрактом – 29,4% здібних юнаків та 35,3% дівчат; а 
здібними серед іноземних студентів були 12,5% дівчат та 
тільки 6,67% юнаків. Середні показники обдарованості 
у студентів з бюджетної форми навчання відмічались 
переважно у дівчат (58,8%) проти 33,33% юнаків, і навпаки, 

у 58,8% вітчизняних юнаків-контрактників та 41,18% 
дівчат та у більшої половини іноземних юнаків (66,6% та 
62,5%) дівчат. Творчі здібності мали тільки 6,7% юнаків-
бюджетників, 11,8% юнаків і 23,5% дівчат, що навчались за 
контрактом та 26,67% юнаків і 25% дівчат з міжнародного 
факультету. Та отримавши такі результати опитування, все 
ж таки хочеться навести слова відомого вченого Альберта 
Ейнштейна про те, що «Не варто обожнювати інтелект. 
У нього є могутні м’язи, але немає обличчя» і відомого 
письменника Ф.М. Достоєвського: «Голoвне в людині …
сердце, добрі почуття, передові ідеї». Проте, проведений 
аналіз цих даних сприяв пошуку нестандартних підходів 
в організації педагогічного процесу для максимального 
розкриття креативності та інтелектуальних здібностей 
студентів. Так, в щоденній роботі, нами був адаптований 
досвід, набутий при впровадженні проблемно-
орієнтованого навчання в рамках проекту «TEMPUS». 
Розгляд кейсів передбачав, що на клінічному прикладі 
умовно-віртуальних пацієнтів із залученням сучасних 
інформаційних технологій вивчались анатомо-фізіологічні 
особливості, етіологія, патогенез, клініка, діагностика та 
лікування конкретних захворювань. На відміну від звичної 
форми викладання, розгляд кейсів включав ще й опис емоцій 
хворого, його батьків та друзів, ставлення їх до клінічної 
картини захворювання, методів обстеження, поставленого 
діагнозу, вибраного способу лікування. Описані манери 
спілкування з лікарем та один з одним, їх роздуми 
реалістично передавали довіру або хвилювання, страх, 
скептичність чи інші особливості їх поведінки, причому 
життєві ситуації наближалися до реальних умов життя. 
Історії хвороби студенти охоче захищали, представивши 
дані у вигляді презентації клінічного випадку. Окрім того, 
при ознаках втоми, опитування у студентів проводилось 
у формі гри з м’ячиком, яку широко використовують в 
педагогічній практиці на курсах при вивченні іноземних 
мов. Ці нестандартні підходи при викладанні педіатрії 
показували прагнення викладача до змін, тому згодом 
і самі студенти, як вітчизняні, так і іноземні, починали 
демонстрували більш високу якість підготовки до занять. 
Так як оволодіння практичними навичками неможливе 
без залучення сучасної діагностичної апаратури, тому 
на кафедрі факультетської педіатрії майбутні лікарі 
під керівництвом свого викладача мали змогу оцінити 
функцію зовнішнього дихання та вивчати біоелектричну 
активність серця на комп´ютерному комплексі «Спіроком» 
та «Кардіолаб». Ультразвукове дослідження серця, органів 
черевної порожнини, щитоподібної залози проводили на 
апараті для ультразвукового дослідження «Esaote Mylab 
50». Все це є дуже важливим для набуття та удосконалення 
практичного досвіду з педіатрії у майбутніх лікарів, що 
дозволить їм не звужуючись до рамок одної спеціалізації, 
комплексно підходити до лікування пацієнта, зменшити 
кількість лікарських помилок та більш виважено і 
відповідально ставитись до роботи. 

Висновки. Організація педагогічного процесу відіграє 
велику роль у розкритті інтелектуальних здібностей, 
як вітчизняних, так і іноземних студентів, що сприяє 
отриманню найбільш плідних результатів в розвитку їх 
креативності. Це формує у майбутніх лікарів стійкий 
інтерес до предмету та процесу пізнання, підвищує 
навчальну активність, бажання творити і пізнавати, що 
власне і сприяє підвищенню їх мотивації до навчання. 

Підвищення пізнавальної діяльності з отриманням 
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відчуття правильності виконання поставленої задачі, 
застосування в навчальному процесі сучасної діагностичної 
апаратури дозволяє студентам не тільки набути нові 
знання та підвищити свою успішність, а й примножити 
свої природні здібності і повною мірою реалізуватись у 
своєму покликанні. 
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ШЛЯХИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО НАВЧАННЯ З 
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКСТРЕНА І НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

О. Б. Яременко, Д. В. Добрянський, П. Ф. Дудка, Р. І. Ільницький, І. П. Тарченко 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Враховуючи, що викладання «непрофільної» 
для стоматологів навчальної дисципліни «Екстрена і не-
відкладна медична допомога» (ЕНМД) відбувається на 
завершальному – 5 році навчання, необхідно знаходити 
шляхи для підвищення мотивації студентів.

Основна частина. Через незначну кількість навчаль-
них годин (лекції – 10 год., практичні заняття – 20 год.) ви-
кладання ЕНМД повинно бути максимально професійно-
орієнтованим і включати сучасні технології та інтерактив-
ні методи навчання. Під час практичних занять на кафедрі 
основна увага приділяється засвоєнню практичних вмінь, 
що полягає у навчанні окремим практичним навичкам із 
відпрацюванням їх у подальшому на більш складних мо-
делях, у тому числі проводиться групове навчання у вигля-
ді «ділової гри»: студенти між собою розподіляють «ролі» 
і реалізують різні сценарії надання екстреної медичної до-
помоги. При цьому найбільша увага приділяється невід-
кладним станам, які найчастіше зустрічаються у практиці 
лікаря-стоматолога. На лекціях проводиться клінічний 
розбір типових помилок і хибних тверджень, а також об-
ґрунтування правильної послідовності дій.

В процесі навчання викладач заохочує студентів до 
підготовки доповідей, у тому числі проводяться міжгру-
пові конкурси робіт на кафедральних науково-практичних 
конференціях. Для ефективного засвоєння практичних 
навичок регулярно організовуються «майстер-класи» з 
використанням муляжів та фантомів, до проведення яких 
залучаються лікарі-інтерни та клінічні ординатори, що на-
вчаються на кафедрі дисципліні «Медицина невідкладних 
станів».

Самостійна робота студентів в позааудиторний час 
включає опрацювання робочого зошиту, в якому необ-
хідно вирішити запропоновані завдання та відповісти на 
тестові запитання з теми заняття. Крім цього, студенти ви-
конують «Навчальну модель невідкладного стану» – само-
стійно обирають невідкладний стан згідно переліку, наве-
деному в ОКХ, та описують відповідний алгоритм огляду 
та надання невідкладної допомоги. На кафедрі регулярно 
проводиться аналіз навчальної успішності студентів та 
проводиться фінальне анкетування як один з механізмів 
моніторингу, «зворотного зв’язку» та підвищення ефек-
тивності навчання. Внаслідок впровадження комплексу 
мотиваційних заходів успішність складання студентами 
підсумкового модульного контролю протягом останнього 
року підвищилась в середньому на 0,3 бала (за традицій-
ною системою оцінки).

Висновки. В навчанні студентів стоматологічного фа-
культету з дисципліни ЕНМД доцільно застосовувати мо-
тиваційні заходи, які включають професійно-орієнтовані 
ділові ігри, конкурси робіт/доповідей з невідкладних ста-
нів, залучення до педагогічного процесу «старших колег» 
(лікарі-інтерни, клінічні ординатори), персоніфіковану 
оцінку самостійної роботи з тематики занять. Мотивацій-
на складова підвищує ефективність засвоєння матеріалу з 
дисципліни ЕНМД студентами стоматологічного факуль-
тету. Така форма навчання, як лекція, повинна включати 
не тільки викладення необхідного фактажу, але й містити 
критичний аналіз студентських помилок та найпоширені-
ших хибних тверджень.
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Вступ. В світі за останні десятиріччя були розроблені 
стандарти медичної освіти, що повинні відповідати 
сучасним вимогам і бути високо ефективними. Але 
існуюча традиційна система підготовки студентів, лікарів 
не дозволяє реалізовувати їх у повному обсязі. Основною 
проблемою є недостатня увага до навчання правильному 
виконанню практичних дій в різноманітних ситуаціях, 
максимально швидкому прийняттю рішення, до роботи в 
незвичних умовах, до бездоганного виконання роботи у 
співпраці з фахівцями різного профілю [1]. Є й пробле-
ма взаємодії з пацієнтами у студента та лікаря-початківця. 
Крім того, часто специфіка роботи медичного працівни-
ка вимагає проведення складних інвазивних маніпуляцій, 
пов’язаних з можливими ризиками для здоров’я та життя 
пацієнтів. Дослідження показують, що медичні практич-
ні навички втрачаються значно швидше, ніж теоретична 
підготовка [2]. Важливо й те, що часто деякі патологічні 
стани, діагностувати та лікувати які повинні всі лікарі, для 
конкретного лікаря в його практиці можуть зустрічатися 
лише інколи. А найголовніше – можливість корекції їх 
часто виникає тільки у випадку розвитку реальної загрози 
життю пацієнта. Ось чому в даній ситуації, як ні в якій 
іншій, і важлива роль симуляційного навчання (СН). СН 
– це метод навчання, в основі якого полягає імітація будь-
якого процесу чи стану за допомогою штучної механічної 
або комп’ютерної системи (лат.: simulatio – імітація, 
удавання). В попередніх дослідженнях було доказано, 
що СН, що передує та до доповнює клінічне, дозволяє 
досягти більш високого рівня клінічної компетентності 
лікарів (19 20). ніж традиційні методи навчання. У 
2009 році «Всесвітнім альянсом безпеки пацієнтів» за 
підтримки ВООЗ було опубліковано «Керівництво по 
забезпеченню безпеки пацієнтів» для вищих навчальних 
медичних закладів, в якому зазначається, що установи 
повинні створити безпечне і надійне освітнє середовище 
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для навчання клінічним навичкам. Одним із шляхів 
реалізації даної мети є СН, яке має цілий ряд переваг 
[3]. Центр СН – це спеціальна структура, яка оснащена 
необхідним обладнанням для занурення особи, що 
навчається, в середовище, максимально наближене до 
реального. СН являється золотим стандартом медичної 
освіти в розвинутих країнах світу. В Україні, слідуючи 
світовим тенденціям та керуючись Законом України 
«Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014, теж почали 
приділяти суттєве значення розвитку СН. Система освіти 
в медичних навчальних закладах України та державні 
програми не передбачають роботу симуляційних центрів 
в навчальному процесі, тому зараз стоїть гостро проблема 
створення зразку симуляційного центру, який би задавав 
всім іншим рівень стандарту в медичному СН. 

Основна частина. У 2014 році на базі ОНМедУ 
були створені перші на території України Навчально-
інноваційний центр практичної підготовки лікаря [3] та 
кафедра симуляційної медицини. Одними з основних на-
прямів діяльності Центру та кафедри стали [5]: 1) виявлен-
ня нових підходів до медичної освіти; 2) розробка цілісної 
системи СН; 3) забезпечення цієї системи навчально-
методичними та науковими складовими; 4) відпрацюван-
ня студентами, інтернами та лікарями-курсантами теоре-
тичних і практичних навичок діагностики та лікування 
патологічних станів, розвиток у них здатності швидко 
приймати правильне рішення; 5) придбання досвіду ефек-
тивної командної роботи при міждисциплінарних тренін-
гах. У результаті творчої науково-дослідної роботи були 
отримані власні методики як з боку педагогічних, так і 
практичних аспектів підготовки медичних працівників 
[4]. Одеський Центр являється структурним підрозділом 
університету. В своїй діяльності центр керується чинним 
законодавством України. Для ефективної роботи центру 
передбачена взаємодія і співпраця з університетськими 



202

кафедрами, клініками, лікарнями та медичними центра-
ми, місцевими та регіональними управліннями охорони 
здоров’я, громадськістю, провідними асоціаціями ме-
дичних працівників, провідними світовими навчальними 
симуляційними центрами та іншими організаціями. Весь 
науково-педагогічний колектив центру пройшов навчан-
ня в провідних симуляційних центрах Європи та США. 
Окрім цього, до роботи у центрі залучається науково-
педагогічний колектив кафедри сумуляційної медицини, 
інших кафедр та структурних підрозділів університету. 
Залучені працівники кафедр приймають участь в кон-
сультуванні, розробці, плануванні та проведенні наукової, 
науково-методичної роботи центру, тим самим забезпе-
чуючи міждисциплінарну інтеграцію та взаємодію між 
структурними підрозділами університету.

На базі Центру представлено обладнання провідних 
світових брендів: Gaumard, Simulab, Simbionix, Immersive 
Touch, Anatomage. Дане обладнання відповідає світовим 
стандартам симуляційного навчання та широко викорис-
товується в провідних симуляційних центрах Європи, Азії 
та США. Список обладнання поступово розширюється та 
доповнюється для задоволення найактуальніших потреб 
сьогодення. 

Всі співробітники Центру пройшли навчання як ін-
структори СН та мають міжнародну сертифікацію. На базі 
центру було проведено два міжнародних цикли навчання 
разом з інструкторами з Канади. За 2 роки співробітника-
ми Центру та кафедри захищено дисертацію на здобуття 
звання д.мед.н., видано 2 посібника, зроблено 49 докладів 
на конгресах та з’їздах (в тому числі – 8 за кордоном), опу-
бліковано 25 статей та 15 тез, проведено 5 майстер-класів 
з СН на конференціях та з’їздах. Центр достойно предста-
вив медичну освіту Одеси та України на 6 міжнародних 
виставках, отримав дипломи та грамоти за зайняті перші 
місця. Кафедра симуляційної медицини ОНМед стала про-
відною кафедрою України з СН. Розроблений новий комп-
лекс навчально-методичного забезпечення для студентів 
всіх спеціальностей, інтернів, лікарів-курсантів. Історична 
будівля ОНМедУ, в якій на 3 поверхах розташовані Центр 
та кафедра, була реконструйована та отримала сучасний 
ремонт, технічне оснащення, комп’ютерні класи, тощо. 

За 2 останні роки в Центрі пройшли навчання близько 
1000 лікарів-курсантів різних спеціальностей та 5000 сту-
дентів та інтернів. Особами, що можуть пройти навчання 
в Центрі, являються студенти вищих або середніх закла-
дів медичної освіти, лікарі-інтерни, магістранти, лікарі-
ординатори, клінічні ординатори, аспіранти, практикуючі 
лікарі та робітники закладів охорони здоров’я, медичні 
сестри, фельдшера, акушери, немедичні працівники (спів-
робітники служб цивільного захисту, члени рятувальних 
команд, військовослужбовці, охоронці, пожежники, моря-
ки, робітники міліції, водії та інші).

Організація навчання в центрі здійснюється шляхом 
створення умов для самостійного виконання діагнос-
тичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах із за-
стосуванням педагогічного колективу та відбувається у 
вигляді тренінгів, які розрізняються в залежності від ау-
диторії осіб, що навчаються, тематики та цілей. Головні 
види тренінгів під час СН в Центрі стосовно обладнання 
проводяться на: 1) анатомічному симуляторі Anatomage 
(4D скани); 2) базова медична практика – моделі та си-
мулятори із низьким та середнім рівнем складності, для 
яких можна використовувати УЗ-навігацію, моніторинг; 

3) навчання на базі моделювання з високим рівнем реа-
лістичності – на манекенах high- delity класу Super Chloe 
Patient Care Simulator, NOELLE, HAL®, Pediatric HAL® 
5 Year Old S3005, Premie HAL®S3009 та NewbornHAL® 
S3005; 4) ультразвукові діагностичні системи SonoMan та 
SonoMаm; 5) віртуальна операційна, комп’ютерні стиму-
лятори LapTrainer, VIRTAMED HYSTSIM, LAP MENTOR, 
MicrovisTouch™ компании ImmersiveTouch®; 6) Навчан-
ня за допомогою методу «Стандартизований пацієнт»; 7) 
мультидисциплінарні тренінги; 7) командні тренінги.

Система психологічного консалтингу та менедж-
менту. У Центрі проводяться психологічні тренінги, 
спрямовані на розвиток у медичних працівників навичок 
саморегуляції, стійкості до стресу, мотивації на самороз-
виток, комунікативної компетенції та креативного мис-
лення (наприклад, вже запущений тренінг по підготовці 
медичних працівників до діяльності в екстремальних 
умовах). Так, в результаті участі в тренінгах відбуваєть-
ся емоційно-енергетичний ефект, підвищення соціально-
комунікативної компетентності учасників, трансферт 
– переніс тренінгових конструктів в практичне життя, 
проводиться виявлення ознак та профілактика синдрому 
емоційного вигоряння. Тренінги також мають пролонго-
ваний, довгостроковий ефект підвищення професійної та 
особистої компетентності, активізують інтелектуальні, 
мотиваційні та вольові потенціали людини, дозволяють 
здійснити рефлексію минулого та моделювати майбутнє. 
Тренінговий комплекс “Психологічна компетенція лікаря, 
як невід’ємна складова його професійної діяльності”: І. 
Пізнання психології особистості. ІІ. Майстерність кому-
нікації лікаря. ІІІ. Конфлікти, шляхи їх вирішення під час 
професійної діяльності. ІV. Емоційно– вольова саморегу-
ляція лікаря. V. Формування клінічних навичок та мотива-
цій щодо самовдосконалення.

Протягом дебріфінгу, який завершує та доповнює 
виконання сценарію СН, інструктор разом із психологом 
проводять детальний аналіз лікарського персоналу та роз-
робляє єдиний алгоритм дій у певній ситуації.

Також для оптимізації роботи центру немаловажну 
роль відіграє технічно-комунікаційне обслуговування 
центру – це й IT-підтримка, системи звуко– та відеозапису 
і відтворення, системи генерації звітів з інтегрованим ка-
лендарем та графіком, спеціалізоване медичне обладнання 
та витратний матеріал, завдяки якому особа, що навчаєть-
ся, має можливість максимально реалістично зануритись в 
умови тієї чи іншої клінічної ситуації. 

Багато різних організацій та підприємств можуть бути 
заінтересовані у використанні симуляційного центру: 1) 
Міністерство Охорони Здоров’я  (міські та обласні 
управління охорони здоров’я; районні, міські, обласні лі-
карні та поліклініки; приватні клініки та консультаційні 
кабінети; середні та вищі заклади медичної освіти; наці-
ональна академія медичних наук України; організації по 
правам людини; сертифікаційні та акредитаційні органі-
зації; медичні промислові виробничі підприємства; стра-
хові компанії, тощо); 2) Міністерство Внутрішніх Справ 
(спеціалізовані служби, державна автоінспекція, міліція, 
служба охорони, пенітенціарна служба); 3) Міністерство 
Надзвичайних Станів (пожежні станції, тощо); 4) Мініс-
терство Збройних Сил (армія, оборонні відомства, по-
граничні війська, сухопутні війська, повітряні війська, 
морський флот, національна гвардія); 5) професійні това-
риства  (товариства та асоціації хірургів, гінекологів, пе-
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діатрів, терапевтів, медичних сестер та інше; організації 
по захисту прав споживачів).

Міністерство охорони здоров’я України з його інсти-
тутами, товариствами та асоціаціями може використову-
вати симуляційний центр для переддипломної підготовки 
(наприклад, при вивченні анатомії, фізіології, патофізіоло-
гії, клінічних дисциплін тощо), для безперервної медич-
ної або сестринської освіти, також для кваліфікаційного 
тестування до прийому на роботу або при підвищенні 
кваліфікації. ОНМедУ має можливість створити необхідні 
умови для безперервної медичної переддипломної та піс-
лядипломної освіти, які доступні для осіб, що навчаються 
в вузі, а також для інших медичних вузів та закладів се-
редньої медичної освіти країни і зарубіжжя. Міністерство 
внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій, 
Міністерство оборони може використовувати симуляцій-
ний центр для навчання персоналу навичкам невідкладної 
медичної допомоги, в тому числі в умовах бойових дій та 
надзвичайних ситуацій.

Висновки.
1. У результаті проведення симуляційних тренінгів се-

ред студентів та лікарів-курсантів в Одеському навчально-
інноваційному центрі підготовки лікаря відзначено досто-
вірне поліпшення у них показників швидкості проведення 
і оцінок результатів основних маніпуляцій при діагностиці 
та лікуванні патологічних станів в медицині.

2. Застосування нових методик симуляційного навчан-
ня в системі медичної освіти, заснованих на великому клі-
нічному та педагогічному досвіді викладачів, проблемно-
орієнтованому підході, методі ситуаційного навчання, 
комплексному використання психологічних шкал та анке-
тування дало змогу значно підвищити ефективність осво-
єння теоретичних питань та практичних навиків.

4. Симуляційний тренінг є ефективним інноваційним 
методом сучасного медичного навчання і рекомендується 
до обов’язкового використання у медичній освіті. Безцін-
ним перевагою є відсутність будь-якої небезпеки для паці-
єнта в ході підготовки лікаря.

5. Симуляційне навчання в Одеському національному ме-
дичному університеті відрізняється комплексним, системним 
підходом, новітніми науковими, педагогічними та навчально-
методичними розробками, сучаснішою технічною базою, має 
широку співпрацю з міжнародними установами. 

6. Навчально-інноваційний центр підготовки лікаря 
та кафедра симуляційної медицини ОНМедУ є першими 
й провідними в Україні стосовно симуляційного навчання 
на перед– та післядипломному рівнях медичної освіти.
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ВІРТУАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В. С. Копча, С. О. Галникіна, Н. А. Ничик, І. С. Іщук 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Система сучасної організації процесу навчання у ви-
щих медичних закладах України має чимало недоліків і 
потребує значного реформування. Впродовж останніх 
років суттєво змінилася технологія навчального процес-
су, все ширше впроваджуються нові засоби навчання та 
інформаційні комп’ютерні технології, проте якість підго-
товки лікарів ще не відповідає вимогам Болонської декла-
рації. Реформування вищої медичної освіти в Україні має 
на меті привести рівень підготовки лікарів у відповідність 
до європейських критеріїв. Якість освіти, особливо ме-
дичної, вирізняється ступенем відповідності теоретичних 
знань і вмінь їх практичного використання у професійній 
діяльності. З цих позицій пошук нових підходів в опти-
мізації засвоєння практичних навичок студентами є осо-
бливо актуальним.

У сучасних умовах, коли наша країна користуєть-
ся високими технологіями навчання, пов’язаними з 

комп’ютером та Інтернетом, студенти мають широкі мож-
ливості доступу до джерел інформації і, відповідно, до са-
мостійного опрацювання необхідного навчального матері-
алу, що розвиває у майбутніх лікарів вміння аналітично 
мислити, здатність аргументувати і відстоювати власну 
думку на базі аналізу і синтезу вивченого. 

Для покращення якості засвоєння теоретичного мате-
ріалу під час підготовки до практичних занять педагогіч-
ний колектив кафедри інфекційних хвороб та епідеміології 
ТДМУ опрацював величезну кількість наукових джерел, 
розробив достатню кількість матеріалів для підготовки 
до лекцій, практичних занять, методичних рекомендацій, 
презентацій лекцій. Видано навчальні посібники, створе-
но тематичні відеофільми та лазерні компакт-диски. Усіма 
джерелами студенти можуть користуватися на кафедраль-
ній WEB-сторінці в Інтранеті. Водночас ще одна складова 
автоматизованого навчання донедавна залишалася не за-
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діяною. Йдеться про надзвичайно перспективну розроб-
ку навчальних програм у віртуальному комп’ютерному 
середовищі. 

Не підлягає сумніву і важливість поетапного опано-
вування практичних навичок інфекціоніста у вигляді ви-
конання студентами діагностичних і лікувальних мані-
пуляцій на манекенах, муляжах і хворих. Та, на жаль, за 
умов хронічного недовантаження інфекційних стаціона-
рів і зростання рівня етичних вимог стосовно поведінки 
з пацієнтами студенти часто не мають можливості розви-
вати свої практичні навички біля ліжка хворого. За таких 
обставин великі надії ми покладаємо на технічні засоби 
навчання: інформаційні (аудіовізуальні) та програмова-
ного комп’ютерного навчання й контролю. Комп’ютерні 
програми можуть бути не тільки контрольними, але й мо-
делювати різні клінічні ситуації. Студенти повинні піді-
брати адекватні методи діагностики й лікування, виявити 
помилки, можливі ускладнення. Це навчає їх мислити по-
няттями та категоріями. 

Оскільки оцінка оволодіння практичними навичками 
відмінна від оцінки теоретичних знань, заснованої на оби-
ранні правильного варіанту відповіді, ми, за активної до-
помоги програмістів, вперше в Україні розробили і вида-
ли ряд віртуальних навчальних програм, на яких не тільки 
відтворено теоретичний контроль знань і вмінь студентів, 
але й наочно представлено очікувані результати. 

Так, у титульному екрані програми «Лабораторна діа-
гностика дифтерії» після прочитання ввідних текстів сту-
дент має можливість перейти у режим контролю знань. 
Зокрема, насамперед пропонується відповісти на запи-
тання «Який метод використовується для попереднього 
підтвердження діагнозу «Дифтерія ротоглотки?». У разі 

правильної відповіді («пряма мікроскопія») студент по-
трапляє в наступне вікно, в якому необхідно вказівником 
миші активувати необхідний інструмент – тампон з руч-
кою. Відтак анімаційно демонструється, як лікар виймає 
з пробірки тампон і вводить його у рот пацієнта, притис-
каючи шпателем язик. Утримуючи тампон правою рукою 
знімає слиз, проводячи по піднебінних мигдаликах і дуж-
ках. Вкладає тампон назад у пробірку, а шпатель занурює 
у ємність з дезрозчином. Усі наступні вікна подібним чи-
ном пропонують ряд запитань, давши правильні відповіді 
на які студент має можливість переглянути послідовність 
дій лікаря, а також отримані результати – вигляд під мі-
кроскопом мазка з ротоглотки хворого, забарвленого за 
Грамом; зображення коринебактерій, отриманих при бак-
теріологічному дослідженні слизу; панель пробірок, які 
використовують для серологічної діагностики тощо.

За подібною схемою оформлені й інші віртуальні про-
грами: «Введення протиботулінічної сироватки», «Екс-
трена профілактика правця», «Протиепідемічні заходи в 
осередку особливо небезпечної інфекції» тощо.

Таким чином, розроблені нами віртуальні програми 
водночас виконують роль джерела теоретичних знань (на-
вчальний матеріал у вигляді ввідного тексту), тестів і тре-
нажера. 

Вважаємо, що перспективним напрямом невдовзі 
стане віртуальне середовище навчання із застосуванням 
елементів штучного інтелекту. Використання параметри-
зованих запитань у середовищі з елементами штучного 
інтелекту допоможе проводити аналіз якості знань, вести 
облік результатів тестування, підвищити рівень підготовки 
студентів при дистанційному навчанні, на основі наявних 
і отримуваних даних формулювати траєкторію навчання.

PSYCHOLOGICAL MOTIVATION AS A LEADING FACTOR IN BECOMING A DOCTOR

S. O. Nykytyuk

Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky

The teaching process is lengthy way of communication 
between a student and a teacher. In which one is teaching 
and the other is learning. The teacher teaches and 
encourages the student to discover a new way of learning.
We perfect the system of distance learning the material, putting 
lectures online mode, a speedy computer network in search of the 
necessary solutions and search engines, link to the correct answer.
Business games, analysis of clinical situations and cases 
positively occupy an obvious place in the study. Tests 
studied and blocked short-term memory. Perhaps it permits 
«uninteresting» matters and jump from course to course? 
Perhaps it is allowed in technical universities. 

We live in a world of information technology where 
computers can simplify a signi cant amount of methodological 
work. No computer can think critically, as well as show 
compassion and acquire a genuine human relationship. 
Medicine is based on science. The information we acquire 

should include healing, intuition and charisma. In order to be 
a good doctor, it is important to educate students and show 
compassion, mercy, responsibility for their actions and for the 
life of another person. 

This is why medicine can’t only be learned by memorization. 
Listening to a patient one hundred times, only then will you 
realize what the crackling sound you hear means. Experience 
is key, as in any profession. This is not written in the minutes. 
Keep learning, never stop, tomorrow you might not have a chance. 
There will be a new level of knowledge to those who pass the 
«Step» and jump across the equator of the third year. The main – 
idea is creativity and motivation. The foreign students here are the 
best motivators for Ukrainian students, as they are the bearers of 
foreign language and new technologies. Today you are on the level 
of a nurse, not higher. Tomorrow will be sweet, graduation and 
admission to internship... you will reap the rewards of your labor, 
when you appreciate the value of time and hard work.



205

FEATURES OF GENERAL SURGERY TEACHING TO MEDICAL STUDENTS 

S. I. Shevchenko, O. S. Tsyganenko 

Kharkiv National Medical University

The subject «General Surgery» is one of the basic disci-
plines, laying foundation for study of surgical activity, which 
is required for every physician-clinician, regardless of his or 
her further specialization. In modern socioeconomic condi-
tions, only a widely educated physician, who can  exibly re-
build direction and content of his or her activities taking into 
account changing requirements and the advent of new medical 
technologies is of the true value to health care service. General 
surgery course is one of the  rst among the surgery courses in 
medical universities. It combines the most important theoreti-
cal and clinical basics of surgery. The objectives of general sur-
gery course for medical (care) students are to train a student to 
act in a surgical clinic; to provide them with the concept of the 
nomenclature of surgical conditions; to present the methods of 
transfusion of blood and blood substitutes, emergency surgical 
care, immobilization and transportation of injured patients; to 
teach how to manage purulent infections in surgery, circulatory 
disorders, to perform physical examination of surgical patients, 
to outline the plan of examination of a surgical patient, to per-
form common medical diagnostic and therapeutic procedures; 
to give the concept of oncological conditions, basics of anes-
thesiology and emergency care, traumatology, as well as asep-
tics and antiseptics. However, for students of medical depart-
ments, who specialize in «Laboratory Diagnostics» and who 
subsequently get certi ed as a Laboratory Doctor the above 
objectives of the discipline, according to the students, are not 
of priority, since they will not work directly with patients, es-
tablish provisional and  nal diagnoses, prescribe conservative 
treatment, or perform surgery. All of mentioned above results in 
a lack of desire and motivation to study this discipline. There-
fore, it stimulates the teachers to introduce new and more effec-
tive approaches and forms of teaching to improve the effective-
ness of learning for students. One of the methods of increasing 
the interest and stimulation of students to study the course of 
general surgery is the use of modern information technology 
with presenting the multimedia materials by topics, as well as 
the introduction of educational  lms, shifts on duty in hospital, 

game teaching techniques, attending surgeries as assistant. The 
above methods can help to convey the information, which the 
student must acquire and master during hands-on seminars, in 
a more visual and intelligible way. No less important is the fact 
that students at each hands-on training session spend a certain 
amount of time at the bedside of a patient, supervise, perform 
examinations, palpation, auscultation, take an active part in in-
strumental examinations. During general surgery course special 
attention is paid to practical skills (mastering the techniques of 
wound bandaging, dressing, transportation and immobilization 
rules, the methods of identi cation of blood group, Rhesus fac-
tor, individual and biological sampling during transfusion of 
blood components and products, the imprint smear for iden-
ti cation of diagnosis of gas gangrene, biological material 
sampling to perform bacteriological study, de nitions of quan-
titative and qualitative parameters of the dynamics of purulent 
wound, interpreting indicators of different types of coagulation 
for various surgical conditions, maintaining bacteriological 
sterility monitoring, de nition of laboratory parameters to de-
 ne the degree of acute blood loss, to select a set of laboratory 
studies for different types of surgical pathology, etc.), that is 
very important for any medical professional, including future 
laboratory assistants.

Therefore, all of the above can help improve the quality 
of training of students, improve their motivation to the study 
of general surgery.
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Секція V

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ 
УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

УДК: 378.147 : [614.25-057.85 : 378.046] : 613.888.15

СУЧАСНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ПИТАНЬ 
ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї

Н. В. Авраменко, Д. Є. Барковський, О. А. Нікіфоров, О. В. Кабаченко, І. Б. Грідіна, О. О. Ломейко,  
І. В. Семененко

Запорізький державний медичний університет

CONTEMPORARY ISSUES AND IMPROVE THE TRAINING OF DOCTORS-INTERNS OF FAMILY 
PLANNING

N. V. Avramenko, D. E. Barkovsky, O. A. Nikiforov, E. V. Kabachenko, I. B. Gridina, E. A. Lomeyko, I. V. Semenenko

Zaporizhzhya State Medical University

Лікарі сімейної медицини та загальної практики повинні добре знати питання планування сім’ї. Непланована вагітність, не-
зважаючи на значні зусилля служб планування сім’ї щодо її зниження, залишається однією з актуальних проблем. Не дивлячись 
на те, що рівень абортів за останнє десятиліття в Україні знизився, він залишається високим. На думку авторів, основну частину 
навчального процесу необхідно приділити питанням сучасної та майбутньої контрацепції, методам контрацепції, відповідно до 
періодів життя, невідкладній контрацепції. На практичних заняттях особливу увагу необхідно приділити питанням консульту-
вання з питань планування сім’ї, вирішенню ситуаційних задач та підбору методів контрацепції для кожної конкретної сім’ї.

Doctors of family medicine and General practice must know issues of family planning. Unplanned pregnancy, despite the 
considerable efforts of family planning services to reduce it remains one of the most pressing problems. Despite the fact that the level 
of abortions over the last decade in Ukraine has decreased, it remains high. According to the authors, the main part of the educational 
process should be paid to the issues of modern and future contraception, contraceptive depending on the periods of life, emergency 
contraception. In practical classes, special attention should be given counselling on family planning, situational tasks and selection of 
a contraceptive method.

Вступ. За статистичними даними КУ «Обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» в 
Запорізькій області в 2013 році зареєстровано 4926 випад-
ків абортів, з них 2737 випадків  непланованої вагітності, 
що складає 56%. Непланована вагітність, незважаючи на 
значні зусилля служб планування сім’ї щодо її зниження, 
залишається однією з актуальних проблем. Зазначена си-
туація спонукає до продовження активного впровадження 
ефективних заходів із питань попередження непланованої 
вагітності. Лікарі-інтерни повинні добре знати питання 
планування сім’ї. Необхідно забезпечити цих спеціалістів 
сучасними науковими даними з планування сім’ї для підви-
щення їх професійного рівня.

Мета роботи. Запропонувати доповнення до осно-
вної програми, що могли б поліпшити якість підготовки 
лікарів-інтернів з питань планування сім’ї та збереження 
репродуктивного здоров’я.  Сьогодні необхідно розробля-
ти такі програми, які могли б забезпечити високий рівень 
підготовки спеціалістів, що надають первинну медичну 
допомогу з питань планування сім’ї.

Згідно «Уніфікованого клінічного протоколу первин-
ної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціа-
лізованої) медичної допомоги  «Планування сім’ї», затвер-
дженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 21.01.2014 № 59 для установ, що надають первинну ме-
дичну допомогу, покладено завдання по організації діючої 
системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо здоро-
вого способу життя, профілактики не планованої вагітності 
та інфекцій, що передаються статевим шляхом; проведення 

навчання сімей використанню сучасних методів планування 
сім’ї; виявлення соціально неадаптованих сімей [4, 3, 13]. 

Тому, на заняттях з питань планування сім’ї необхід-
но значну увагу приділити обґрунтуванню необхідності 
проведення роботи з питань здорового способу життя та 
статевого виховання молоді. Особливе значення приді-
лити питанням кваліфікованого консультування з питань 
планування сім’ї [12]. Заняття мають бути спрямовані на 
практику, зокрема, необхідно навчити лікарів оцінювати 
стан здоров’я пацієнтки згідно класифікації ВООЗ, про-
ведення необхідного обстеження перед початком викорис-
тання кожного методу [2, 4, 9, 13]. 

Треба звернути увагу лікарів-інтернів, що рівень 
материн ської смертності залежить від своєчасного вияв-
лення жінок з хворобами, за якими виношування вагіт-
ності та пологи загрожують життю жінки та майбутньої 
дитини [2, 3, 4, 5].

Вважаємо, що в лекціях повинні бути підняті питання: 
нормативно-правове забезпечення послуг з планування 
сім’ї; фізіологія репродуктивної системи; консультування 
з питань планування сім’ї; методи контрацепції відповід-
но до періодів життя; невідкладна контрацепція; медичні 
критерії прийнятності ВООЗ.

На практичних заняттях особливу увагу необхідно 
приділити питанням консультування: проведення почат-
кового первинного консультування; уміння надати допо-
могу пацієнтці в виборі того методу, який найбільше їй 
підходить; допомога у виборі методу контрацепції з ура-
хуванням медичних критеріїв прийнятності використання 
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методу контрацепції ВООЗ; проведення консультування з 
використанням конкретного методу контрацепції.

Навчити особливостям подальшого спостереження за 
жінками, які використовують методи контрацепції, підліт-
ками та жінками в післяродовому та післяабортному пері-
одах. Дуже важливим на практичних заняттях є вирішення 
ситуаційних задач, в яких обов’язково розглядати ситуації 
для різних категорій населення. Окрему увагу приділити 
питанням участі чоловіків в питаннях планування сім’ї [1, 
4, 6, 10]. Також важливе питання при складанні програм – 
це вибір форми контролю рівня знань та умінь.

Ми вважаємо, що найбільш прийнятний є триетапний 
змішаний контроль:

І етап – оцінювання теоретичних знань методом тес-
тового контролю, опитування;

ІІ етап – розв’язання ситуаційних завдань;
ІІІ етап – проведення консультування (первинного), 

допомога у виборі методу контрацепції та проведення кон-
сультування з використанням конкретного методу контр-
ацепції подружніх пар.

Висновки. Запропоновані доповнення, форма контр-
олю рівня знань і практичних навичок з питань планування 
сім’ї на наш погляд, допомагають поліпшити якість підго-
товки лікарів-інтернів з питань планування сім’ї та поліп-
шення репродуктивного здоров’я. А це в свою чергу дозво-
лить знизити рівень материнської та дитячої смертності. 
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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Е. А. Акулина, С. М. Карташов, Т. В. Трунова

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Вступление.Последипломное образование направ-
лено на развитие организационных способностей, усо-
вершенствованиеклинических умений и практических 
навыков, выработку определенногостиля врачебногопо-
ведения, коммуникативных способностей и самоанали-
за. Однако, в последнее время, широко распространено 
мнение о снижении качества медицинского образования в 
нашей стране, о том, что постдипломное обучение сейчас 
–фикция. Качество ниже всякой критики. Медработникам 
нужна лишь корка об окончании очередных курсов для по-
лучения другой корки «о категории». Можно по-разному 
относиться к перечисленным высказываниям. Однако 
необходимость совершенствования системы профессио-
нального образования не вызывает сомнения. Как сделать 
систему повышения квалификации не формальной про-
цедурой, а одним из основных этапов медицинского об-
разования? 

В мировой практике реформы образования обуслов-
лены социальными потребностями. В нашей стране они 
могут инициироваться научно-образовательными сооб-
ществами, так как на них возлагается ответственность 
за качество обучения врачей, а значит и оказание ими 
квалифицированной профилактической и лечебной по-
мощи населению.Многие годы вузы боролись за увели-

чение часов в учебных программах. Сегодня мир пошёл 
по другому пути. В последнее время огромное внимание 
уделяетсясамостоятельной работе врачей, роли самообу-
чения, как самом эффективном подходе в непрерывном 
медицинском образовании [3]. Измененасама парадигма  
обучения -  от  «образования на всю жизнь» к  «образо-
ванию через всю жизнь»[2].Непрерывное образование 
– является основным принципом современной модели 
образования в мире  и призвано обеспечивать получение 
дополнительных знаний на любом этапе медицинской 
практики. Общество интересуют качество обучения и 
приобретенные профессиональные знания и навыки вра-
чей. Необходимость непрерывного образования обуслов-
лена прогрессом науки и техники, широким применением 
инновационных технологий. По некоторым оценкам, сред-
негодовой темп прироста новых знаний составляет 4–6%. 
Это означает, что около 50% профессиональных знаний 
специалист должен получить после окончания учебного 
заведения. Объем времени, необходимый для обновления 
профессиональных знаний для специалистов с высшим 
образованием, составляет 28% общего объема времени, 
которым человек располагает в течение всего трудоспо-
собногопериода [4].При этом объем и степень усвоенно-
го самостоятельно материала зависит, прежде всего, от 
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уровня профессиональной подготовки и индивидуаль-
ной мотивации к совершенствованию профессиональ-
ного квалификационного уровня, от способности само-
оценки и самосознания врача. Важнейшей особенностью 
непрерывного образования является личная заинтересо-
ванность специалистов в повышении своего профессио-
нального уровня, заключающееся в самостоятельном по-
иске и анализе новой надежной информации и внедрении 
ее во врачебную деятельность[1]. Сегодня, к сожалению,  
у украинского врача нет такой обязанности - непрерывно 
повышать свою квалификацию. Одной из причин этого 
является недостаточная увязка принципов оценки ква-
лификации специалиста (а, значит, и служебного роста) 
с уровнем профессиональных знаний и умений, второй 
– крайне низкий уровень заработной платы, не позволя-
ющий в достаточной степени тратить свободные деньги 
на приобретение современной литературы, посещение 
зарубежных и отечественных конгрессов и съездов, учас-
тие в научных разработках, публикации в научных журна-
лах.Известно, что из-за отсутствия финансирования  97% 
врачей проходят курсы повышения квалификации в своем 
городе или регионе и лишь 3% на базе иногороднего меди-
цинского вуза. Поэтому задачей,многочисленных кафедр 
последипломного образования,является поиск адекватных 
и взаимовыгодных условий для выработки определенных 
технологий образования –совмещения стандартизованного 
государственного бюджетного  профессионального обра-
зования (78, 156, 468 часов) и запросов, инициатив обуча-
ющегося, когда врач самостоятельно определяет пробелы 
и потребности в образовании, формулирует цели, осущест-
вляет действия, с учетом  имеющихся ресурсов обучения, 
когда ему за один курс усовершенствования необходимо 
посетить семинары и мастер-классы 2-3 кафедр, для того, 
чтобы получить ответы на конкретные вопросы, касающи-
еся его практической деятельности. Переформатирование 
и изменение длительности циклов,  новые подходы к раз-
нообразию форм и наполнению содержанием циклов, ин-
тенсификацияи усовершенствование обучения врачебным 
навыкам и хирургическим манипуляциям – требуют безо-
тлагательного решения. Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей врачей – главная задача 
последипломного образования сегодня. Интерактивные 
технологии и дистанционное обучение активно включа-
ются в образовательный процесс. Безусловно остро стоит 

вопрос о создании университетских клиник, о состоянии 
клинических баз, актуальным, при этом, остается вопрос 
от улучшениякрайне слабой материально-технической 
базы кафедр, где должны повышать свой уровень врачи 
до технической оснащенности ординаторских, где будут 
проводиться интерактивные занятия. Планировалось, что 
создание опорных кафедр позволит по-новому, более зре-
лои оптимально решать практические вопросы организа-
ции обучения, однако отсутствие современного техничес-
кого обеспечения кафедр  неускорило процесс внедрения 
научных достижений в последипломное врачебное обра-
зование. 

Выводы.С целью дальнейшего совершенствования и 
развития системы последипломного образования  необхо-
дима  разработка новой модели взаимоотношений  между 
кафедрами и практическим здравоохранением,создание 
экспертных советовна базе профессиональных сооб-
ществ по созданию программ обучения  и контроля не-
пре рывного медицинского образования, разработка но вых 
квалификацио нных и аттестационных характеристик ме-
дицинских кадров, координация деятельности ака демий 
и факультетов последипломного образования для исклю-
чения создания дублирующих кафедр в облас тях и регио-
нах, а также повышение квалификации и переподготовка 
кафедральных  педагогов.
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СASE-STUDY ЯК ОДИН З ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА 
ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 

Т. М. Амеліна, В. К. Тащук, О. С. Полянська, Г. І. Хребтій

Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Вступ. Сучасна медична освіта поєднує в собі виро-
блені практикою традиції та інновації навчального проце-
су з метою формування високої професійної компетент-
ності майбутніх лікарів. У цьому контексті зростає увага 
до застосування інтерактивних технологій навчання, що 
базуються на принципах взаємодії, активності студентів, ко-
лективного досвіду, обов'язкового зворотного зв'язку. Роль 
викладача на інтерактивних заняттях зводиться до спряму-
вання діяльності студентів на досягнення поставлених ці-

лей. Основними завданнями інтерактивних форм навчан-
ня є підвищення інтересу до оволодіння знаннями, набли-
ження теоретичних знань до застосування їх на практиці, 
вміння передбачити можливі шляхи вирішення проблеми 
та оцінити ефективність запропонованих дій.

Основна частина. Одним з сучасних та ефективних 
інтерактивних методів навчання студентів-медиків є ме-
тод сase-study або метод конкретних ситуацій (від англ. 
case - випадок, ситуація) – метод активного проблемно-
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ситуаційного аналізу, який заснований на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань – практичних ситуацій з 
урахуванням специфіки освоєння професійної діяльнос-
ті [2]. Мета методу – спільними зусиллями групи студен-
тів проаналізувати ситуацію – case, що виникла, виробити 
практичне рішення; після закінчення – оцінити запропоно-
вані алгоритми і обрати оптимальне рішення поставленої 
проблеми. Кейс повинен містити реальну, обґрунтовану ін-
формацію, достатню для того, щоб той, кого навчають, зміг 
уявити себе в описаній ситуації й ототожнити з людьми, що 
беруть участь у ній. Не менш важливою складовою даного 
методу є важливість міжпредметної інтеграції отриманих 
знань, необхідних для встановлення діагнозу захворюван-
ня, призначення діагностичних обстежень і схеми лікуван-
ня, він відображає не тільки певну практичну проблему, 
але й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно 
засвоїти в процесі вирішення даної проблеми [1]. Однією з 
переваг даного методу є можливість оптимально поєднува-
ти теорію і практику, що представляється досить важливим 
при підготовці висококваліфікованого фахівця. Вирішення 
кейсу передбачає індивідуальні та колективні висловлюван-
ня, активну дискусію, діалог, обговорення й аналіз висно-
вків, зроблених за матеріалами кейса самостійно [3]. Зазна-
чена методика використовується на післядипломному етапі 
освіти для лікарів-інтернів різного фаху під час вивчення 

предмету «Актуальні питання медико-соціальної експер-
тизи і реабілітації хворих та інвалідів». Прикладом кейсу 
може бути клінічний випадок із зазначенням скарг пацієн-
та, анамнезу життя та хвороби, об’єктивних методів обсте-
ження, лікарю-інтерну слід підібрати необхідний об’єм до-
даткових обґрунтованих інструментальних і лабораторних 
методів дослідження, призначити адекватну медикаментоз-
ну та немедикаментозну корекцію, передбачити можливі 
ускладнення та визначити прогноз перебігу захворювання.

Висновок. Використання методу сase-study формує 
інтерес до конкретної навчальної дисципліни, сприяє ак-
тивному засвоєнню знань і навичок, наближає до життєвої 
ситуації, дозволяє майбутнім лікарям зрозуміти свою від-
повідальність за обґрунтованість і доцільність прийнятих 
рішень щодо конкретної клінічної ситуації.

Література. 1. Покушалова Л. В. Метод case-
study как современная технология профессионально-
ориентированного обучения студентов / Л.В.Покушалова 
// Молодой ученый. – 2011. –Т. 2, № 5. – С. 155-157. 

2. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорос-
лих: навч.-метод. посібник / С.О. Сисоєва. – К.: «ЕКМО», 
2011. – 324 с. 3. Ситуационный анализ или анатомия кейс-
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ПО УРОЛОГИИ

И. М. Антонян, В. В. Мегера, А. В. Бухмин, В. В. Россихин 

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Одним из основных принципов обучения, обеспечива-
ющих оптимальное усвоение материала, является нагляд-
ность, и лучшим методом обеспечения этого принципа на 
циклах повышения квалификации врачей, является кура-
ция пациентов в отделении, диагностических кабинетах и 
операционной. Однако в урологической  клинике возника-
ют трудности в подборе больных как для демонстрации их 
на лекциях, так и для разбора на практических занятиях 
(травма мочеполовой системы,  онкоурологические забо-
левания).

Для повышения качества преподавания, в том числе 
и на выездных циклах, на нашей кафедре используются 
видеозаписи хирургических доступов, оперативной тех-
ники, наиболее интересных и важных этапов операций, 
что оптимизирует формирование знаний курсантов о 
хирургической анатомии мочеполовой системы и видах 
оперативных вмешательств, демонстрируются разборы 
наиболее сложных случаев при УЗД, КТ и МРТ заболева-
ний мочеполовой системы. Для помощи курсантам врачам 
общей практики-семейной медицины в освоении практи-

ческих навыков демонстрируются видеоматериалы тех-
ники установки уретрального катетера,  сбора анамнеза, 
пальпации, перкуссии. Для самостоятельной работы кур-
сантов используются ситуационные задачи с включением 
видеоматериалов, что способствует приближению моде-
лируемой ситуации к реальным условиям и формирова-
нию ориентировочной основы действии для диагностики 
и лечения различных заболеваний. 

Кроме видеофильмов, созданных сотрудниками ка-
фед ры, в обучении курсантов используются учебные 
фильмы по диагностике и лечению  урологических забо-
леваний международных и национальных конференций. 

Таким образом, включение видеоматериалов в прак-
тику преподавания на циклах повышения квалификации 
врачей по урологии оптимизирует усвоение материала 
и способствует повышению квалификации курсантов, 
однако для улучшения наглядности необходимо усовер-
шенствовать основные приемы операторского искусства 
– рациональное использование освещения, применение 
специальных методов съемки и т.д.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЛОГІКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬ

Л. Ю. Бабінцева

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ. Відповідно до одного з офіційних визначень 
під тестовим контролем розуміється система завдань зрос-
таючої складності та спеціальної форми, що дозволяє якіс-
но оцінити структуру знань і ефективно визначити рівень 
знань учасників тестування [1]. 

Здійснення подібного контролю представляє певні 
труднощі, пов’язані з забезпеченням об’єктивності поді-
бної процедури, зменшенням суб’єктивності викладача 
тощо.

Поява автоматизованих систем контролю знань у зна-
чній мірі вирішила частину питань. З’явилася можливість 
якомога адекватніше оцінити набуті знання суб’єктів на-
вчання. Деталі, пов’язані з комп’ю терним контро лем 
знань, знайшли широке відображення в [2, 3]. Нажаль, те-
оретично питання комп’ютерного контролю недостатньо 
широко висвітлено, а інтерес до них, як правило, реалізо-
вується здебільшого шляхом ство рення чергової програми 
комп’ю терного контролю із завчасно скла деним набором 
контрольних завдань [4].

Мета роботи: запропонувати технологію створення 
матричного оцінювання знань слухачів. 

-Основна частина. При стандартизованому методі 
оцін ювання рівня знань слухачі, зазвичай, відповідають на 
одні й ті ж завдання, протягом однакового часу, в одна-
кових умовах і за однаковими правилами оцінювання від-
повідей. Таким чином визначаються певні співвідношення 
рангового порядку, що встанов люються за рівнем знань 
кожного. Вважаємо, що такий підхід не відповідає сучас-
ним потребам медичної освіти. Тому нами застосовува-
лися попередньо підготовлені матриці тестів відповідно 
до базисного контролю знань. Використовували також 
технологію підбору опти мального за певними критеріями 
тесту. В якості критеріїв виділяли: складність та практич-
ність завдання, відповідність завдання навчальному курсу, 
компетентності тощо. 

Для тестування намагалися відібра ти мінімально до-
статню кількість завдань, що дозволяло порівняно точно 
визначити рівень і структуру підготовленості слухачів. 
Інтерпретацію результатів тестування проводили пере-
важно із розрахунком математичного очікування випад-
кової величини. Паралельно застосовували нормативно-
орієнтовану методику з використанням процентних норм, 
що показувало кількість відсотків випробуваних, що мали 
тестовий результат вірогідно гірший. 

До концепції оцінювання знань у післядипломній 
освіті ввели поняття складного тесту, що представляє со-
бою набір простих лінійних завдань. Зауважимо, що по-

няття “довжина тесту” було введено на початку XX сто-
ліття та означало кількість завдань у тесті. Вже тоді вва-
жалося, що від кількості завдань деяким чином за лежить 
точність виміру знань. З прагматичної точки зору частіше 
застосовували складні тести, що мали порівняно меншу 
кількість завдань, але такі, що можуть відобразити весь 
спектр певного завдання. На жаль, в останні роки складні 
тести практично не використовуються в медичній освітній 
практиці.

Застосовували також технологію адаптивного пла-
нування тестового контролю знань (навчального плану-
вання). Метою було надання слухачу оптимальної інди-
відуально спланованої послідовності модулів знань для 
навчання та роботи з визначеним порядком опрацювання 
навчальних завдань (прикладів, запитань, завдань тощо). 
Іншими словами, подібна технологія допомагала слухачам 
знайти “оптимальний шлях” через навчальний матеріал 
(навчальну траєкторію). Це дало можливість виділити дві 
техніки адаптивного планування. Високорівневе впоряд-
кування знань допомагало при визначенні наступної теми, 
що буде вивчатися та контролюватися. Низькорівневе – 
давало можливість обговорювати та перевіряти в поточній 
темі кожне наступне навчальне завдання (приклад, тест).

Висновки. 1. Рекомендовано широке застосування 
нових підходів до оцінювання знань – використання тес-
тів зростаючої складності, матриці тестів залежно від ба-
зисного контролю знань, методів адаптивного планування 
тестового контролю. 

2. Потребує організації навчання науково-педагогічних 
працівників із метою оволодіння засобами комп’ю терного 
контролю знань. 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ФРАГМЕНТ  НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-
ОТОЛАРИНГОЛОГІВ 

С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець, О. Г. Подовжній, Н. Б. Соннік

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Одним з основних завдань медичної освіти на всіх ета-
пах його формування, є підвищення освітнього рівня ліка-
ря, як головного фактору його конкурентоспроможності. 
В цьому процесі пріоритетна роль належить застосуванню 
сучасних високотехнологічних інформаційних методик.

В нашій державі триває процес реформування меди-
цини, направлений на її оновлення, удосконалення тех-
нології навчання і виховання. Інформаційна технологія 
допомагає лікарю проводити об’єктивну діагностику за-
хворювань, накопичувати та ефективно використовувати 
отриману інформацію на всіх стадіях лікувального проце-
су. Основним напрямком впровадження комп'ютерної тех-
нології у клінічну практику стає інтеграція всієї медичної 
інформації в цифровому або іншому логічному вигляді з 
використанням новітніх досягнень комп'ютерної і телеко-
мунікаційної технології.

Як джерело прибутку і добробуту виступають знання, 
інновації, технологія та способи їх практичної реалізації. 
При цьому сфера освіти стає важливим компонентом еко-
номічного розвитку суспільства. Інформація стає страте-
гічним ресурсом країни і, разом з рівнем розвитку осві-
ти, багато в чому визначає її суверенітет та економічну 
незалежність. Сучасна, інноваційно-орієнтована медична 
освіта потребує підготовки фахівців, здатних до постій-
ного навчання і оновлення отриманих знань, позитивного 
сприйняття технологічних нововведень, наявності моти-
ваційних установок на підвищення професійного рівня.

Ретельний аналіз стану практичної та теоретичної 
підготовки лікарів-оториноларингологів дозволив зробити 
певні висновки, щодо ефективних, дієвих рушіїв навчаль-
ного процесу. Особливістю навчання на клінічній кафедрі 
з хірургічним направленням – в оториноларингології, є 
необхідність засвоєння широкого діапазону знань з нор-
мальної та топографічної анатомії, гістології, фізіології за 
досить короткий проміжок часу. Їх оволодіння має велике 
значення для усвідомлення патогенезу ЛОР-захворювань. 
В умовах, коли кількість годин, відведених на засвоєння 
програми підготовки лікарів скорочено, а вимоги одночас-
но ще підвищуються, підтримати високий рівень практич-
ної підготовки можливо лише за рахунок впровадження в 
педагогічний процес інноваційної навчальної технології. 
В педагогічному процесі необхідна чітка структурна вза-
ємодія всіх форм і методів навчання, без якої навчальний 
процес не буде ефективним.

В умовах сучасного інформаційного середовища від-
бувається формування комп'ютерних компетенцій. Сукуп-
ність персональних комп'ютерів, індустрії знань та мереж 
колективного користування утворюють єдиний інформа-
ційний простір, в якому існу ють різноманітні інтелекту-
альні інформаційні системи, в тому числі й медичного 
направлення. Опанування такими інформаційними про-
дуктами відкриває фахівцям значні можливості в профе-
сійному рості.

Сучасний медик повинен вміти приймати ефективні 
компетентні рішення, але зробити це доволі складно за 
умов навчання за традиційними методами підготовки фа-
хівців. Тому сучасний учбовий процес, що модернізуєть-
ся, повинен базуватися на інтенсивних методах навчання 

та контролювання, орієнтованих на формуванні цілої низ-
ки компетенцій, а перед усім – комп'ютерних. Саме вони 
дають можливість моделювати в навчальному процесі 
професійні ситуації, а також системно використовуватися 
впродовж навчання, забезпечуючи як професійну, так і со-
ціальну підготовку студентів.

Особливу актуальність в останні роки набуває телеме-
дицина, яка являє використання комп'ютерної і телекому-
нікаційної технології для адресного обміну медичною ін-
формацією між спеціалістами з метою підвищення якості і 
доступності діагностики та лікування. Цей метод надання 
медичної допомоги на відстані є особливо необхідним у 
невідкладних ситуаціях, коли фактори часу і відстані є 
критичними.

Основним і першочерговим завданням телемедицини 
є дистанційна діагностика. Медична діагностика, в сучас-
ному розумінні цього терміну, завжди вимагала візуальної 
інформації. Для виникнення телемедицини у сучасному 
вигляді потрібні сучасні інформаційні засоби, що дозво-
ляють лікарю бачити пацієнта. Спроби передачі медичної 
інформації в нашій країні робилися з початку 60-х років 
20 сторіччя.

Перші медичні телекомунікаційні проекти вияви-
лись недосконалими. Головні недоліки були пов’язані як 
з нерозвинутою інфраструктурою телекомунікаційної та 
інформаційної технології, так і у відсутністю медичних 
стандартів, а також прогалинами в законодавчій базі. Не-
зважаючи на підтримку уряду, високі витрати і низька 
якість консультацій послужили причиною уповільнення 
темпів розвитку телемедицини в подальшому. Друга хви-
ля розвитку і масового поширення телемедицини припала 
на 90-ті роки, що було обумовлено швидким розвитком 
сфери інформаційної технології. Широке поширення в 
Європі телемедицина отримала лише у 80 роки.

За уявленнями фахівців різних галузей, телемедицина 
залишається, в першу чергу, дистанційною діагностикою, 
але її потенційні можливості значно ширші. Мережева 
технологія надає можливість документальної передачі іс-
торій хвороби при переведенні хворих з клініки в клініку, 
оперативного вирішення питань страхування та оплати, 
нових можливостей підвищення кваліфікації лікарів, ши-
рокого впровадження нових медичних методів технології 
дистанційних медичних консультацій, консиліумів, теле-
конференцій, а також телеманіпуляцій і коригування ходу 
хірургічних втручань. Саме системна координація ходу 
практичної діяльності лікаря оториноларинголога дозво-
ляє своєчасно усувати можливі відхилення від правильно-
го ходу проведення хірургічного втручання на різних його 
етапах.

Все ширше впроваджується у навчальний процес те-
лекомунікаційний спосіб дистанційного керування форму-
ванням професійних навичок у отоларингологів шляхом 
виконання послідовності перцептивних і рецептивних дій 
лікарів-інтернів або курсантів та здійснення обміну ін-
формацією між персональними комп'ютерами викладача, 
консультантів та слухачів. Кожному учаснику сеансу на-
дається можливість проведення на динамічних інтерфей-
сах індивідуальної аудіовізуальної обробки виділених їм 
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фрагментів, важких по усвідомленню сутності. Учасники 
сеансу мають можливість виконати свою інтерпретацію 
фрагмента з поданням аргументів, потім проводять колек-
тивне обговорення актуальних і принципових варіантів 
досліджуваних або аналізованих клінічних випадків.

Впровадження телекомунікаційних систем у навчаль-
ний процес стало дієвим важелем підвищення практичної 
та теоретичної підготовки лікарів-оториноларингологів. З 
розглянутих проблем щодо подальшого розширення впро-
вадження телекомунікаційних систем у навчальний та клі-
нічний процеси на кафедрі оториноларингології ведеться 
постійна робота. Отже, впровадження сучасної навчальної 
технології в управління педагогічним і лікувальним про-
цесами на кафедрі оториноларингології має позитивні ре-
зультати.
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ВИВЧЕННЯ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ В ІНТЕРНАТУРІ

І. М. Білай, В. О. Демченко, М. П. Красько, А. О. Остапенко

Запорізький державний медичний університет

Вступ. Теоретичний аналіз ускладнень фармакоте-
рапії необхідно проводити з урахуванням відображення 
всіх варіантів і різновидів побічних реакцій, факторів, що 
впливають на вираженість побічних реакцій лікарських 
засобів (ураження печінки, нирок; особливе функціональ-
ний стан мішеней; прихована чи явна патологія мішені; 
одночасне призначення лікарських речовин з односпрямо-
ваними побічними реакціями та ін.)

Основна частина. Інтерни повинні знати, що побічні 
реакції ліків можуть бути щодо передбачення - передбачу-
ваними, тобто зазначеними в інформації про препарат або 
непередбаченими, якщо про них не вказано в такої. Крім 
того, провізори-інтерни повинні оцінювати побічні реак-

ції за ступенем серйозності і тяжкості клінічного перебігу. 
Також їм повинні бути відомі періоди, коли виявляються 
несприятливі наслідки лікарських препаратів (при про-
веденні доклінічних, клінічних досліджень, у постмарке-
тинговому періоді), методи виявлення побічних реакцій 
(спонтанні повідомлення, моніторинг, Фармакоепідеміо-
логічне дослідження). При цьому інтерни повинні знати 
класифікацію побічних реакцій.

Висновки. Таким чином, в процесі практичної роботи 
провізори-інтерни  аналізують і співставляють теоретичні 
знання, отримані по даній темі в період вузівської підго-
товки на курсі фармакології і по суміжних дисциплінах з 
практичним аналізом побічних ефектів. 

НАПРЯМКИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. Б. Блавацька, Я. О. Гриньків

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдоскона-
лення освіти та професійної підготовки особи шляхом 
поглиблення, розширення та оновлення її професійних 
знань, умінь та навичок. Зміст післядипломної освіти ви-
значається вимогами суспільства до кадрового забезпе-
чення галузей господарства з урахуванням перспективи їх 
розвитку, сучасними вимогами до засобів, форм i методів 
професійної діяльності на основі державних стандартів 
підготовки фахівців. [1]

Метою післядипломної освіти є задоволення індивіду-
альних потреб фахівців у особистому та професійному зрос-
танні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно 
до суспільних потреб, а також забезпечення потреб держа-
ви у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно та відпо-
відально виконувати фахові функції, впроваджувати у ви-

робництво нові технології, сприяти подальшому соціально-
економічному розвитку суспільства. Відповідно до чинного 
законодавства про вищу освіту в Україні, освітній процес – 
це інтелектуальна, творча діяльність у сфері освіти й науки, 
що провадиться у ВНЗ через систему науково-методичних 
i педагогічних заходів та спрямована на засвоєння, примно-
ження i використання знань, умінь, практичних навичок, а 
також на формування гармонійно розвиненої особистості. 
Основною метою наукової та інноваційної діяльності є здо-
буття нових знань та їх спрямування на створення i впрова-
дження нових конкурентоспроможних методик, технологій 
тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 
підготовки фахівців інноваційного типу. [2] 

Враховуючи вимоги сьогодення до постійного онов-
лення знань i навичок фахівців фармацевтичної галузі в 
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системі неперервної освіти, нами розроблені та запрова-
джені у навчальний процес нові напрямки для професій-
ної післядипломної підготовки спеціалістів-провізорів. Це 
питання фармацевтичного законодавства; використання 
інформаційних технологій у забезпеченні інформацією 
про стандарти лікування та взаємодію ліків, зокрема для 
неврологічних та серцево-судинних патологій; захисту да-
них пацієнта при веденні медикаментозних паспортів чи 
реєстрів пацієнтів;  вивчення потреби в інформації. З цією 
метою нами систематично видаються навчальні посібни-
ки та монографії, котрі успішно використовуються у на-
вчальному процесі: Правові основи фармації (МОЗ, 2004); 
Фармацевтична інформатика (ЛНМУ, 2008); Спеціалізація 
фармацевтичної допомоги для раціонального застосуван-
ня протиепілептичних лікарських засобів (ЛНМУ, 2011); 
Медичне страхування: досвід, проблеми i перспективи 
(ЛНМУ, 2012); Організаційні аспекти екстемпорального 
виготовлення лікарських засобів (ЛНМУ, 2015). На до-
помогу практичним працівникам фармації розроблені i 
видані численні методичні рекомендації: Система контр-
олю якості i безпеки та боротьби з фальсифікацією лікар-
ських засобів (ЛНМУ, 2008); Зміни у обігу i обліку ком-
бінованих лікарських засобів, що містять контрольовані 
речовини (ЛНМУ, 2011/2013). На виконання рекоменда-

цій МOЗ України включити дo прoграм дoдиплoмнoї та 
піcлядиплoмнoї підготовки фахівців медиків i провізорів 
перелік питань реалізації Націoнальнoгo плану заходів 
з виконання Плану дій щoдo гармонізації вітчизняно-
го законодавства з  Єврoпейcьким Coюзoм, нами зібрані 
нормативно-правові акти та опрацьовані коментарі фахів-
ців різних галузей державних i міжнародних організацій, 
дотичних до наркoпoлітики i наркoпрoблематики. Підго-
товано до друку монографію Обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин i прекурcoрів: міжнародний досвід 
i законодавство України (ЛНМУ, 2016).

Післядипломна освіта повинна створювати умови для 
безперервності навчання i удосконалення практичних на-
вичок, а напрямки такого навчання i вдосконалення якого 
визначаються реаліями професійної діяльності.
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Резюме. Важливою особливістю навчального процесу в галузі медичної освіти є взаємодія теоретичної та практичної під-
готовки спеціалістів. Тому важливо, щоб у процесі підготовки слухачів як найширше використовувались різноманітні форми 
симуляційного навчання.

Ключові слова: симулятори, навчання, підготовка, освіта.
Summary: There fore it`s very important that the variety of forms of  a simulation study will be use in the student training 

process.
Key words. simulation, education, training, education.

Вступ. Симуляційна освіта є однією з основних мето-
дик практичної підготовки медичних фахівців в розвине-
них країнах. Відпрацювання навичок на симуляторах та у 
віртуальних операційних має доведену ефективність.

В системі післядипломної медичної освіти симуляцій-
ні технології лежать в основі ряду методик, покликаних 
допомагати відтворювати клінічні ситуації відповідно до 
мети навчання, повторення, оцінки і дослідження.

Орієнтовна класифікація типів симуляторів, що 
використовуються у медичній освіті:

·  комп'ютеризовані манекени, екранні симулятори 
(дозволяють імітувати відповідну реакцію);

·  анатомічні моделі – використовуються для навчан-
ня окремим умінням і навичкам;

·  фантом – модель людини або його частини в справ-

жню величину, що заміщає оригінал, який зберігає тільки 
деякі важливі його властивості (сприяє формуванню сис-
теми взаємопов'язаних умінь і навичок);

·  манекен  – фігура, на якій можна формувати систе-
му взаємопов'язаних умінь і навичок;

·  тренажер – пристрій для штучного створення (імі-
тації) різних ситуацій або об'єктів, що дозволяє формувати 
окремі навички та вміння;

·  стандартизовані пацієнти;
·  система ситуаційних завдань;
·  навчальні ігри клінічного типу (дозволяють фор-

мувати вміння клінічного мислення);
· навчальні ігри організаційно-діяльнісного типу 

(сприяють формуванню професійних умінь і навичок ор-
ганізаційного характеру).
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Основна частина. У Харківській медичній акаде-
мії післядипломної освіти МОЗ України на медико-
профілактичному факультеті симуляційні технології за-
проваджені на кафедрах лабораторного профілю, а саме 
− комп’ютерні тренажери, системи ситуаційних завдань, 
навчальні ігри клінічного типу.

На базах кафедр клінічної лабораторної діагностики 
і медичної паразитології та тропічних хвороб проводять-
ся зі слухачами групові форми навчання з використанням 
мікроскопів з фото приставками з подальшим виведенням 
на екрани комп'ютерів, проведення майстер-класу з пи-
тань сортування макро- та мікропрепаратів, проведення 
семінарів-тренінгів зі слухачами циклів спеціалізації, те-
матичного удосконалення та передатестаційних циклів.

Комп'ютерні тренінги надають можливість одночасно 
переглядати і оцінювати мікропрепарати всім слухачам 
разом з викладачем. 

Тренінги такого формату допомагають: відпрацювати 
алгоритм дослідження мікропрепаратів в конкретній клі-
нічній ситуації, вдосконалити роботу лікарів-лаборантів. 
Це дозволяє слухачам швидко засвоювати та візуально 
«впізнавати» зображення мікропрепаратів та може засто-
совуватись викладачами для навчання великих груп слуха-
чів та для самоосвіти.

На семінарах-тренінгах проводиться опрацювання 
дискусійних питань:

– ставиться конкретне дискусійне запитання;
– у центра уваги − проводиться обговорення можли-

вого діагнозу і диференціальна діагностика кожного мі-
кропрепарату;

– викладач виправляє помилки, допущені в ході об-
говорення, і спонукає слухачів чинити так само;

– всі свої твердження слухачі повинні аргументувати;
– дискусія може закінчитися прийняттям узгоджено-

го рішення або збереженням існуючих розбіжностей між 
учасниками дискусії.

Також, плануючи дискусію, викладачеві необхідно 
врахувати такі важливі моменти:

– час, його узгодженість з іншими видами роботи на 
занятті;

– матеріали, необхідні для роботи;
– вміння слухачів працювати в групі.
До інтерактивних методів технології опрацювання 

дискусійних питань належать: метод «Прес», «Обери по-
зицію», «Зміни позицію», «Безперервна шкала думок», 
«Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу», дебати.

Метод «Прес». Навчати слухачів на циклах спеціа-
лізації дискутувати та проводити  дискусії на циклах те-
матичного удосконалення варто за допомогою техноло-
гії «Метод «Прес». Її застосовують під час обговорення 
дискусійних питань та під час проведення вправ, у яких 
необхідно чітко зайняти свою позицію, довести свою точ-
ку зору.

Організація роботи. Слухачам роздають пам'ятки, у 
яких зазначено чотири етапи методу «Прес». Потім пропо-
нується висловити свою думку, пояснити, у чому полягає 
особова точка зору. Пропонується пояснити причину по-
яви цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази. Також 
пропонується навести приклади, додаткові аргументи на 
підтримку кожної окремої позиції, привести факти, що ілю-
струють наведені докази. Потім викладач узагальнює дум-
ку, яка була розвинена в ході дискусі, та робить висновок.   

Обери позицію. Цей метод теж корисний на початку 
роботи з дискусійними питаннями. Використовують його 
на початку заняття для того, щоб показати слухачам різно-

манітність можливих поглядів в процесі диференціальної 
діагностики кожного запропонованого клінічного випад-
ку: за і проти, використовують дві протилежні думки.

Організація роботи. Перед слухачами ставиться дис-
кусійне питання і просять їх визначити власну позицію 
щодо нього. Позиції, що пропонуються: за, не знаю, про-
тии, не маю конкретної позиції. Вибирають кількох слуха-
чів і просять їх обгрунтувати свою позицію. Після викла-
ду різних точок зору запитують, чи не змінив хто-небудь з 
учасників своєї думки і чи не хоче прийняти іншу думку. 
Причину переходу до іншої думки слухачі обґрунтовують. 
Викладач просить слухачів назвати найбільш переконливі 
аргументи своєї та протилежної сторони.

Зміни позицію. Ця технологія дуже подібна до тех-
нології «Обери позицію». Вона дозволяє зайняти позицію 
іншої людини і розвиває навички аргументації, активного 
слухання.  

Безперервна шкала думок. Ця технологія є однією з 
форм обговорення дискусійних питань. Її метою є розвиток 
у слухачів навичок самостійного вирішення проблем, вдо-
сконалення вмінь, аргументувати свої думки. Розглядаючи 
полярні точки зору з проблеми, що обговорюється, слухачі 
знайомляться з альтернативними позиціями, вчаться прогно-
зувати, отримують додаткові знання з теми, що вивчається.

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Учасника-
ми цієї технології є всі слухачі циклу. Її мета − відстою-
вання власної позиції, формування правильного діагнозу. 
Ця технологія дає змогу залучити всіх слухачів циклу до 
участі, контролювати перебіг дискусії, оцінювати участь 
кожного. Викладач на такому занятті є ведучим. Він має 
право ставити запитання або, за браком часу, перебивати 
того, хто виступає.  Оголошується тема дискусії, повідо-
мляються правила проведення: усі учасники говорять 
стисло і конкретно; надавати слово може тільки викладач; 
викладач має право зупинити того, хто перевищив ліміт 
часу. Слухачам пропонується коротка доповідь або відеоф-
рагмент з досліджуваної проблеми. Потім надається слово 
«запрошеним», потім «глядачам», які можуть висловити 
свою думку або ставити запитання «запрошеним» упро-
довж хвилини. Далі підбиваються підсумки дискусії.

Дебати. Надзвичайно складний спосіб обговорен-
ня дискусійних питань. Його використовують лише тоді, 
коли слухачі добре вміють працювати в групах, знають 
технології вирішення проблем. У дебатах поділ на проти-
лежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки 
слухачам потрібно довго готуватися і публічно обґрунто-
вувати правильність своєї позиції. Кожна група повинна 
переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою 
позицію. Дуже важливо, щоб учасники дебатів спілкува-
лися спокійно. 

Виноситься на обговорення тема дебатів. Викладач 
об'єднує слухачів у групи (дві-три). Можна придумати 
ролі для груп. Далі викладач пояснює, де знайти інфор-
мацію з теми дебатів. Слухачі повинні підготуватися до 
дебатів заздалегідь.

Для проведення дебатів визначається час і порядок 
проведення: підготовка в групах −15 хв.; виступ кожної 
групи − 10 хв.; загальна дискусія − 15 хв.

Під час підготовки група повинна розподілити ролі, 
продумати ефективність використання часу, підготувати 
питання для інших груп.

Щоб оцінити виступи учасників дебатів, можна за-
просити суддів (всіх викладачів кафедри).

Після дискусії викладачем підбиваються підсумки, а 
якщо були судді – надається їм слово.
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Висновки. Симуляційні методи навчання можна за-
стосовувати в післядипломній освіті лікарів. Поєднання 
традиційних та сучасних симуляційних технологій навчан-
ня, їх взаємозв’язок та доповнення дають змогу досягати: 
а) креативного результату, що сприяє реалізації творчого 
потенціалу особистості; б) компенсаторного результату, 
що доповнює базову освіту; в) інтеграцію результатів сти-
муляційного навчання, що об’єднує безперервність набут-
тя та нагромадження систематичних знань.
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інститут післядипломної освіти, кафедра акушерства і гінекології

Вступ. Інтеграція України в Європейський простір 
передбачає підготовку та формування високопрофесій-
них спеціалістів, в тому числі і лікарів. Підготовка лікарів 
акушерів-гінекологів (інтернів та курсантів) на нашій ка-
федрі на сучасному етапі поєднує як “стару” методологіч-
ну базу, так і використання іноваційних методів навчання. 
Це сприяє формуванню навичків постійного професійного 
зросту лікаря на майбутнє. Успішна практична діяльність 
сучасного лікаря значною мірою залежить від рівня його 
професійної освіти. Темпи розвитку медичної науки сти-
мулюють рухатися в ногу з часом, прикладаючи максимум 
зусиль для досягнення високого рівня професіоналізму, 
досконалого володіння сучасними методами лікування.

На шляху до вдосконалення системи післядипломної 
професійної освіти в Україні ще багато невирішених пи-
тань, тому пошук прогресивних методів підвищення про-
фесійної кваліфікації лікарів із залученням найновіших 
методів навчання та передових технологій триває.

Стрімкий розвиток глобальних інформаційних мереж 
значною мірою сприяє загальному прогресу суспільства. 
Сьогодні це – один із найбільш швидких, зручних, доступ-
них та економічно виправданих способів отримання май-
же будь-якої інформації в усьому світі.

Останніми десятиріччями перспективним напрямком 
розвитку системи підвищення професійної кваліфікації лі-
карів розвинених країн світу є дистанційна (у тому числі в 
режимі on-line) форма навчання, завдяки якій підвищення 
професійної кваліфікації можливе без припинення робочого 
процесу, тобто є максимально доступним для кожного 
спеціаліста. Такий принципово новий для нашої країни 
підхід сприятиме значному підвищенню рівня професійної 
підготовки лікарів і, можливо, – подальшим реформам у 
системі медичної, і зокрема післядипломної, освіти.

Основна частина. Основним напрямком удоско-
налення процесу підвищення кваліфікації лікарів аку-

шерів – гінекологів на етапі післядипломної освіти є 
поступове впровадження сучасних форм навчання. Інтер-
натура – перший крок до самостійної роботи лікаря, 
тому важливо, починаючи саме з цього етапу, направляти 
зусилля молодого спеціаліста до самовдосконалення. Тра-
ди ційні методи навчання лікарів – інтернів в першу чергу 
направленні на набуття і використання знань шляхом 
передачі інформації з наступним її впровадженням в 
конкретних професійних діях згідно готового алгоритму. 
Такий підхід на сьогодення при підготовці лікарів працює 
в зв’язку з переходом практичної охорони здоров’я  на на-
дання медичної допомоги жінкам у відповідності до про-
токолів МОЗ України .

Однак, така методологія навчання не сприяє розвитку 
самостійної пізнавальної діяльності лікарів, хоча саме на 
цьому постулаті базується концепція дистанційного на-
вчання як нової форми післядипломної освіти.

Для реалізації організаційних умов і методологічних 
підходів, які сприяють підвищенню ефективності навчан-
ня лікарів – інтернів та лікарів – курсантів, необхідно ви-
ділити ряд завдань.

Перш за все, необхідно визначити суть, зміст та струк-
туру дистанційного навчання. Потім необхідно окреслити 
організаційні умови та методологічні підходи, які сприя-
ють його розвитку на етапі післядипломної освіти.

Дистанційне навчання при підготовці лікарів – інтер-
нів, лікарів – курсантів – це інноваційна організація учбо-
вого процесу, яка реалізується в специфічній педагогічній 
системі, яка базується на принципі самостійного навчання 
лікаря та інтерактивної взаємодії викладача та інтерна або 
курсанта.

Результативність дистанційного навчання на післяди-
пломному етапі освіти лікарів  акушерів – гінекологів в 
значній мірі залежить від наступних факторів: ефективної 
взаємодії викладача і лікаря; відлагодженого активного 
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зворотного зв’язку; в якості попереднього проектування 
процесу дистанційної освіти та способів керування ним; 
розробка дидактичних матеріалів. Сучасні компютерні 
програми дозволяють забезпечити передачу знань та  до-
ступ до різнобічної учбової інформації; а нові технології, 
такі як інтерактивні електронні учбові посібники, мульти-
медійне забезпечення, мережа Інтернет, сприяють більш 
активному долученню лікарів до процесу навчання. Інтер-
активні можливості систем доставки інформації дозволя-
ють відлагодити і навіть стимулювати  зворотній зв’язок, 
забезпечити діалог та постійну підтримку, які неможливі  
в більшості традиційних систем навчання.

Вивчення методологій впровадження дистанційної 
форми навчання на етапі післядипломної освіти лікарів 
– інтернів та лікарів - курсантів акушерів – гінекологів 
повинно бути організовано з врахуванням можливостей 
нових інформаційних технологій та орієнтуватися на фор-
мування розвинутої особистості, яка здатна  до постійного 
оновлення наукових знань та професійної мобільності.

Відмінною особливістю дистанційного навчання від 
традиційних форм післядипломної освіти лікарів – інтер-
нів та лікарів – курсантів акушерів – гінекологів перш за 
все є надання лікарям можливості самостійно отримувати 
необхідні знання шляхом використання сучасних інфор-
маційних технологій.

Згідно робочої програми зі спеціальності “Акушер-
ство та гінекологія”, яка затверджена МОН України, лікарі 
– інтерни мають години для самостійної позааудиторної 
підготовки. Але на сьогодення ця підготовка використову-
ється з низьким коефіцієнтом ефективності. Вирішити цю 
проблему можна деякими шляхами. Насамперед, це підви-
щення мотивації молодого спеціаліста до самостійної ро-
боти. Можливим варіантом підготовки лікаря – інтерна до 
заняття може бути створення мультимедійної презентації 
з потрібної теми з використанням можливостей сучасного 
програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Важливим в такому методі підготовки ло практичних 
занять є формування навичок самостійної роботи та сти-
мулювання творчого підходу до навчання. По - друге : це 

створення на базі кафедри комп’ютерних класів, які мають 
бути забезпечені електронними навчальними та методич-
ними матеріалами: навчальними посібниками, розробле-
ними працівниками кафедри; мультимедійними презента-
ціями до занять згідно тематичного плану; фото – та відео 
матеріалами; тестовими завданнями як навчального, так і 
контролюючого типу.

Враховуючи можливості сучасних комп’ютерних тех-
нологій, однієї із дистанційних форм навчання може бути 
розробка та підтримка сайтів кафедри, які повинні ство-
рювати перш за все живий зв'язок між викладачем та ліка-
рем – інтерном, або лікарем – курсантом.

Висновки. Таким чином, завдання завданням сучас-
ної освіти в підготовці майбутніх фахівців є використан-
ня як рутинних, так і іноваційних методологій навчання. 
Використовуючи значний досвід попередньої икладацької 
роботи, кафедра активно працює над впровадженням дис-
таційного навчання. Завданням дистанційного навчання на 
післядипломному етапі освіти лікарів – інтернів та лікарів 
– курсантів акушерів – гінекологів є самостійна цілена-
правлена робота  з використанням сучасних інформаційних 
технологій, ефективність якої залежить від методологічно 
грамотно побудованого викладачем навчального процесу 
та інформаційно – комунікаційних можливостей ВНЗ.

Список літератури. 
1. Ващенко В.Ю. Дистанционная  форма обучення. 

История. Проблемы. Перспективы развития. [ Електро-
нний ресурс] / В.Ю. Ващенко, В.А. Скляров, К.О. Козяков 
//  Вісник Східноукраїнського національного університе-
ту імені  В. Даля –  Елекронне наукове фахове видання. – 
2009. – № 6Е. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.
gov.ua/e-journals/vsunud/2009-6E/Index.htm 

2. Наказ МОЗ України  № 1088 від 10.12.2010 р. “Про 
удосконалення післядипломної освіти лікарів”.

3. Вороненко Ю.В. Дистанційне навчання в режимі 
on- line: нові можливості для професійного розвитку, нові 
перспективи. // Український медичний часопис. – 2011. – 
№3.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ

Л. А. Болотна, К. С. Шмелькова, О. І. Саріан, В. М. Сідельник

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Сучасна медична освіта вимагає використан-
ня інноваційних перетворень в технології навчання [6]. 
Традиційні методи навчання, в першу чергу, спрямовані 
на придбання і поглиблення знань шляхом передачі інфор-
мації з подальшим її втіленням в конкретних професійних 
діях за готовим алгоритмом. Такий підхід при підготовці 
лікарів сьогодні виправданий у зв'язку з переходом прак-
тичної охорони здоров'я на надання медичної допомоги 
населенню відповідно до клінічних протоколів і стандар-
тів [1, 4]. Разом з тим, для переведення процесу навчання 
на якісно вищий рівень, а також розвитку самостійної піз-
навальної діяльності слухачів необхідно використовувати 
дистанційну освіту (ДО) як нову форму післядипломної 
освіти [2, 3].

Основна частина. На кафедрі дерматовенерології 
буде розроблена програма ДО циклу підвищення кваліфі-

кації для дерматовенерологів, лікарів загальної практики. 
Комплекс текстових документів (електронні лекції) пред-
ставлений ілюстративним матеріалом: таблицями, ма-
люнками, схемами, алгоритмами діагностики і лікування, 
фотографіями, що дозволяє в наочній формі краще засво-
ювати теоретичний матеріал. Лекція з будь-якої нозологіч-
ної формі являє собою модулі: визначення захворювання, 
епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 
ускладнення, методи діагностики, лікування, тактика ве-
дення, профілактика, прогноз, санаторно-курортне ліку-
вання. Слухач завжди матиме можливість вивчити мате-
ріал як всієї лекції, так і окремого модуля. Система гіпер-
посилань дозволить слухачеві переходити з одного модуля 
на інший. Наприклад, при вивченні розділу «Алергічні 
захворювання шкіри» перейти в розділ «Невідкладні ста-
ни в дерматології». При розгляді питань терапії дерматозу 
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можливий перехід на лекції з клінічної фармакології, де 
наводяться основні групи препаратів, які використовують-
ся в дерматології, показання та протипоказання до засто-
сування, схеми дозування з позицій доказової медицини. 
Слухачам будуть пропонуватися додаткові матеріали: нор-
мативні документи, довідкові видання, періодичні видан-
ня, монографічна наукова література, посилання на бази 
даних, довідкові системи. Окремо надається нормативна 
документація з дерматовенерології: стандарти і протоколи 
ведення хворих, міжнародні та вітчизняні рекомендації.

При ДО слухачі самі будуть регламентувати час, необ-
хідний для засвоєння навчального матеріалу, контрольних 
робіт та іспиту в межах відведеного терміну навчання. 
Практичною частиною роботи слухачів є рішення ситу-
аційних завдань і самостійна робота: опис конкретного 
випадку з практики з освітленням скарг, анамнезу, даних 
об'єктивного, лабораторного та інструментального обсте-
жень, обґрунтування діагнозу відповідно до сучасних кла-
сифікаційних ознак, тактика лікування (з обгрунтуванням 
вибору препарату і його дози), рекомендації щодо веден-
ня. По-суті, дана робота є своєрідним телеконсультування 
з боку викладача. 

Інтерактивність досягається шляхом спілкування ви-
кладача і слухача як за допомогою ресурсів програми ДО, 
так і по електронній пошті, що дозволить здійснювати по-
стійний контакт слухача з викладачем. Дистанційний вид 
навчання робить системи оцінки знань об'єктивними і не-
залежними від викладача, мотивує слухачів до самостій-
ного пошуку вирішення поставлених перед ними завдань 
з використанням Інтернет-ресурсів, сприяє підвищенню 
їх соціальної і професійної мобільності, соціальної актив-
ності, кругозору і рівня самосвідомості [5, 7]. Методика 
ДО за рахунок модульної системи побудови дозволяє ре-
алізувати для слухача індивідуальну навчальну програму 

та навчальний план, зокрема, самостійно вибирати послі-
довність вивчення предметів і темп їх вивчення. 

Висновки. Даний спосіб ДО в системі післядипломної 
освіти дозволяє лікарю підвищувати свою професійну ком-
петентність, соціальну та професійну мобільність, маючи 
вільний графік побудови занять без відриву від роботи за 
місцем проживання.. Дистанційна форма економічно ефек-
тивна для закладів охорони здоров'я та дозволяє більш по-
вно задовольнити потреби практичної охорони здоров'я в 
освітніх послугах. ДО мотивує до самостійної, творчої ро-
боти слухачів. Управління освітнім процесом з боку педа-
гога – це постійний моніторинг за ходом процесу навчання, 
розробка і здійснення своєчасних коригуючих дій. 
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ДОСВІД КОНТРОЛЮ ОВОЛОДІННЯ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА КАФЕДРІ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ ФПО

Л. М. Боярська, Ю. В. Котлова, О. І. Подліанова, Г. М. Дмитрякова, Т. С. Герасімчук, К. О. Іванова

Запорізький державний медичний університет

Вступ. Одним з важливих моментів успішної підготов-
ки лікаря-інтерна загальної практики сімейної медицини 
на післядипломному етапі є впевнене виконання різнома-
нітних практичних навичок, які запропоновані для оволо-
діння типовою навчальною програмою [1]. Підсумковий 
контроль виконання практичних навичок лікарями-
інтернами на кафедрі дитячих хвороб ФПО проводиться в 
кілька етапів і передує теоретичному іспиту.

Основна частина. Перший етап. Робота біля ліжка 
хворого, коли оцінюються навички майбутнього лікаря 
щодо роботи з батьками та методика збору анамнезу, 
налагодження контакту з дітьми і оцінка стану систем 
і органів малюків: огляд шкіри і слизових, пальпація, 
перкусія, аускультація хворої дитини, запис ЕКГ. Цей етап 
заліку виконання практичних навичок починається  за 
тиждень до дати складання іспиту. Ретельно аналізується 
та оцінюється викладачем.

Другий етап. Контроль навичок по вигодовуванню 
немовлят і харчуванню дітей раннього віку проводиться 
в спеціально обладнаній кімнаті, де є можливість 

продемонструвати техніку всіх видів вигодовування і 
оцінити ефективність кожного з них. Лікарі вирішують 
ситуаційні завдання, в яких пріоритетним є максимальне 
збереження лактації матерів. Кожен з лікарів-інтернів 
повинен володіти впевненими знаннями мотивації 
природнього вигодовування малюків, знати і вміти навчити 
матір техніці годування грудьми, продемонструвати оцінку 
ефективності вигодовування.

При необхідності введення прикорму або догодову-
вання лікар, залежно від особливостей дитини, 
представлених в завданні, може аргументовано вибрати 
одну з демонстрованих в екзаменаційної кімнаті сумішей 
(антирефлюксну, гіпоалергенну, безлактозну або інші).

Третій етап. Практичне виконання легенево-серцевої 
реанімації демонструє кожен лікар-інтерн на муляжах, що 
імітують дітей різного віку. Оцінюючи виконання прийомів 
реанімації, викладач та лікар, що складає іспит, обов'язково 
обговорюють особливості допомоги в різному віці.

Четвертий етап. Демонстрація інших практичних 
навичок за переліком обов‘язковим для виконання 
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лікарями-інтернами загальної практики сімейної меди-
цини, в тому числі і оцінка лабораторних даних, здійс-
нюється в присутності комісії. Атрибути для виконання 
практичних навичок: трахеостомічні трубки, крапельниці, 
зонди для харчування, промивання шлунка, дуоденального 
зондування, очисні клізми знаходяться в екзаменаційної 
кімнаті і лікар виконує їх, згідно питань білету, на 
муляжах (при наявності останніх). При відсутності такої 
можливості проглядаються  та аналізуються спеціально 
підготовлені протягом року фільми, на яких лікар вказує 
на помилки спеціально закладені в сюжет виконання 
маніпуляції.

При оцінці лікарів-інтернів враховується їх участь в 
«Школі молодого лектора» і виступах на конференціях 
(вебінарах) з доповіддю про хворих. 

В обов'язковому порядку проводиться анонімне 
анкетування всіх інтернів, що відображає якість і ефектив-
ність викладання протягом навчання. 

Висновки. Таким чином, запропонований нами конт-
роль практичних навичок при складанні іспитів лікарів-
інтернів загальної практики сімейної медицини дозволить 
не тільки оцінити знання інтерна, а й допоможе йому 
впродовж підготовки до іспиту закріпити знання з виконання 
практичних навичок по дослідженню дітей різного віку.

Література.
Типовий навчальний план та програма інтернатури 

випускників медичних вищих навчальних закладів освіти 
ІІІ – ІV рівнів акредитації з спеціальності „Загальна 
практика – сімейна медицина”. – Київ, 2015. – 78c.
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Анотація. В статті розглянуто сучасні підходи до розвитку післядипломної освіти стоматологів у контексті нової редакції 
закону про вищу освіту. Розглянути напрями вдосконалення професійних програм підготовки лікарів стоматологів, запропо-
новані заходи до поліпшення якості навчання.

Abstract. In the article consider the modern approaches to the development of postgraduate education of dentists in the context 
of the new law on higher education. Consider the areas of improvement of professional training programs for dentists, the proposed 
measures to improve the quality of education.

Вступ. Згідно оновленої редакції Закону України про 
вищу освіту [1], одним із завдань сучасної освіти є зміц-
нення її зв’язків з наукою та виробництвом «з метою під-
готовки конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни», 
що забезпечує потреби суспільства у кваліфікованих фа-
хівцях. Післядипломний етап займає особливе місто у 
системі освіти, оскільки саме післядипломний етап є тією 
ланкою, що дозволяє реалізувати головний для «суспіль-
ства знань» принцип − навчання через все життя [2].

Новий підхід, задекларований в Законі, дозволяє за-
кладам післядипломної освіти підвищувати якість навчан-
ня, насамперед, через розробку нових програм в межах 
ліцензованої спеціальності, зокрема стоматології [1]. Про-
грами мають відповідати тенденціям сучасного розвитку 
професії, через впровадження зручних форм навчання та 
організації освітнього процесу. 

Метою даної статті є обґрунтування певних напрям-
ків вдосконалення професійних програм післядипломної 
освіти лікарів стоматологів.

Основна частина. Стрімкий розвиток стоматології 
зумовлено, насамперед, здобутками у прикладному мате-
ріалознавстві, наноінженерії, електроніці. Сучасні стома-
тологічні клініки оснащуються складною апаратурою для 
діагностики та лікування.

Новий вид пломбувальних матеріалів, який відріз-
няється біологічною сумісністю, адгезію до емалі зуба, 

щільним крайовим приляганням і новими естетичними 
якостями потребують знання технологій їх виготовлення 
та застосування. Лікар стоматолог повинен розуміти за-
кономірності змін фізико-хімічних властивостей цих ма-
теріалів під впливом чинників, що діють в специфічних 
умовах порожнини рота в процесі функціонування зубо-
щелепної системи.

Сучасне протезування потребує від лікаря розумін-
ня основ фізики, зокрема її розділів, які вивчають ме-
ханічні властивості об’єктів (пружність, пластичність, 
міцність і ін.) та явища, що характеризуються взаємоді-
єю сил нормальної реакції, тертя  тощо. Таким чином, в 
сучасних умовах «технологізації» галузі стоматології 
[3] в підготовці фахівців зростає роль знань з фізико-
математичних дисциплін.

На післядипломному етапі, в процесі придбання нових 
знань та навичок роботи з високотехнологічним обладнан-
ням або технологіями діагностики та лікування, фахівець 
може зіштовхнутись з браком знань з фізики та математи-
ки. Відсутність сформованого понятійного апарату галь-
мує процес навчання фахівця. Тому, стоматологічні кліні-
ки приречені на тривале «довивчання» молодих фахівців 
на робочому місці, перенавчання працюючих лікарів для 
впровадження нових технологій. Працюючі стоматологи 
змушені витрачати зайвий час на перепідготовку, що мо-
гло б відбуватись набагато швидше й ефективніше, якщо б 
їх знання були більш системними.
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В той же час, якщо фахівець стоматолог засвоїв ба-
зові поняття з фізики, то він набуває уміння самостійно 
опановувати нові технічні напрями та успішно працювати 
в різних галузях стоматології від технологічних маніпуля-
цій до ефективного користування складним обладнанням. 
Принципово, що при цьому такі фахівці швидко входять у 
нові для себе галузі. 

Сходячи з вищезазначеного, розуміючи роль і значення 
фізики як однієї з фундаментальних дисциплін в сучасній 
системі освіти стоматологів, з метою підвищення якості 
післядипломної освіти та наближення її змісту до потреб 
фахівців та населення, пропонується створити окремі варі-
ативні професійні курси з фізики на етапі післядипломної 
освіти, які спрямовані на формування понятійного апара-
ту та засвоєнню основних законів, теорій, необхідних для 
сучасної практичної діяльності лікаря стоматолога.

Залежно від цілей (підвищення кваліфікації, інтерна-
тура тощо), спеціалізації та потреб фахівців стоматологів, 
пропонується розробити спеціалізовані професійні кур-
си. Наприклад, для фахівців ортопедичної стоматології 
та щелепно-лицьової хірургії розробити курс з механіки, 
біомеханіки; для стоматологів-терапевтів та реставраторів 
– стоматологічне матеріалознавство, елементів оптики для 
опису кольорових характеристик зубів.

На відміну від першокурсників, на післядипломному 
етапі навчаються фахівці з вищою освітою та сформова-
ними навиками самонавчання. Тому, очну форму прове-
дення консультацій та занять можна доповнити зручними 
для працюючих фахівців «дистанційними» методами на-
вчання. Для цих цілей можна використовувати платформи 
LMS, наприклад, Moodle. Такий підхід дозволяє виклада-
чам розмістити навчальні матеріали, лекції, презентації, 
завдання для навчання та контролювати діяльність навча-

ющихся, надавати індивідуальні консультації, що сприя-
тиме підвищенню якості навчання.

Висновки. Робота з фотокомпозитами і сучасної ке-
ра мікою, реставрація, реконструкція, адгезивне проте зу-
вання, шинування із застосуванням фотополімери зуються 
матеріалів потребують від фахівця стоматолога не тільки 
мануальних навичок, але й теоретичних знань і науково 
обґрунтованих рекомендацій, які базуються а базових 
поняттях фізики та біофізики.

Пропонується, в межах даної новою редакцією Зако ну 
про вищу освіти академічної автономії, розробити спеціа-
лізовані професійні курси з біофізики для стоматологів 
− інтернів, ординаторів, слухачів курсів підвищення 
кваліфікації післядипломної освіти, з метою підвищення 
якості післядипломної освіти та зміцнення її зав’язків з 
нау кою та виробництвом.
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A ROLE OF INTERNET-TECHNOLOGIES IN POSTGRADUATE OF DOCTORS-INTERNSHIPS-
PAEDIATRICIANS ON BASES OF TRAINESHIP.
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Досвід проведення дистанційного навчання лікарів-інтернів педіатрів на базах стажування Одеського національного ме-
дичного університету за допомогою Internet-технологій показує, що, воно повинне базуватися на технологіях високої профе-
сійної інформативності та інтерактивності навчання.

The experience of the distance education for doctors-pediatricians, in ОNMU proves that distance education should be based on the 
technology of high professional informative and interactive learning.

Вступ. За останні роки у системі освіти сталися іс-
тотні структурні зміни, обумовлені розвитком зростаючої, 
поширеної дії науково-технічного прогресу на життєді-
яльність суспільства. Темпи розвитку медичної науки сти-
мулюють рухатися в ногу з часом, прикладаючи максимум 
зусиль для досягнення високого рівня професіоналізму, 
досконалого володіння сучасними методиками лікування. 
Основним завданням системи безперервного професій-

ного розвитку лікарів, є збереження знань та навичок, а 
також їх постійне вдосконалення відповідно до потреб, 
продиктованих сучасністю. Розвиток наукоємних галузей 
людської діяльності в суспільстві супроводжуються зрос-
танням ролі комп’ютерних технологій [1,2]. Сьогодні зна-
чно збільшується потік інформації, з’явилася необхідність 
пошуку нових способів її зберігання, подання, формаліза-
ції, систематизації та автоматичної обробки. Тобто зростає 
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інтерес до всеосяжних баз знань, що можливо використо-
вувати для різних практичних цілей.

Зараз багато уваги приділяється реформуванню ме-
дичної освіти, її якісному оновленню в рамках розробки 
і здійснення системи заходів організаційного, наукового 
і навчально-методичного характеру, пошуку нових, опти-
мальних видів та форм навчання. Тому сучасна ситуація 
в підготовці фахівців вимагає удосконалення тактики на-
вчання у вищому навчальному закладі. На шляху до вдо-
сконалення системи післядипломної професійної освіти в 
Україні ще багато невирішених питань, тому пошук про-
гресивних методів підвищення професійної кваліфікації 
лікарів із залученням найновіших методів навчання та 
передових технологій триває. (3,4). Найбільш дієвим ін-
струментом для досягнення високих цілей удосконалення 
післядипломної освіти є впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій, наслідком якого стала поява й 
масове практичне використання в усіх сферах і формах на-
вчання нових інноваційних методологій, технологій, мето-
дів, систем й інструментів освітньої діяльності. До числа 
найбільш популярних інноваційних підходів до освіти 
слід віднести дистанційне (3-5). Втілення міжнародних 
стандартів в методологію викладання включає високий 
рівень комп’ютерізації навчального процесу. Актуальним 
є застосування засобів комп’ютерних телекомунікацій в 
післядипломному навчанні. Такий підхід сприятиме зна-
чному підвищенню рівня професійної підготовки лікарів. 
Дистанційна форма навчання удосконалює післядиплом-
ну підготовку лікарів-інтернів. Окремі аспекти означеної 
теми порушуються в науковій літературі, проте проблема 
застосування інтернет-технологій у дистанційному на-
вчанні залишається не до кінця з'ясованою (3-5).

Основна частина. Мета роботи: проаналізувати до-
свід ефективності інтернет-технологій в післядипломній 
підготовці лікарів-інтернів педіатрів на базах стажування.

Кафедра педіатрії №3 з післядипломною підготовкою 
ОНМедУ проводить навчання лікарів-інтернів за фахом 
«Педіатрія» на клінічних базах міських лікарень м. Одеси 
та обласних клінічних лікарень м. Миколаїв та м. Херсон. 
Тому використання комп’ютерних телекомунікаційних 
технологій для організації дистанційного навчання має 
велике значення. Головною метою викладання в післяди-
пломній освіті є досягнення якісної практичної підготов-
ки на підставі знань, умінь та навичок за традиційними 
й новітніми навчальними технологіями. Інновації у піс-
лядипломній освіті передбачають упровадження у техно-
логії навчання лікарів-інтернів на базах стажування дис-
танційного навчання. Дистанційне навчання передбачає 
декілька різних технологій, які можуть використовуватися 
в навчальному процесі: кейсову технологію, інтернет-
технологію та телекомунікаційну технологію [4]. Вибір 
технології навчання обумовлюється потребами лікаря-
інтерна, його можливостями, кількістю часу на навчання. 
На нашої кафедрі суспільно використовувалися телеко-
мунікації та Internet-технології. На нашу думку, викорис-
тання запропонованих технологій у дистанційному на-
вчанні лікарів-інтерні на базах стажування відкрило нові 
можливості для безперервного навчання фахівця, зробило 
освіту більш доступною. Перш за все, технологія роботи 
складалась зі з’єднання викладачів кафедри з лікарями-
інтернами на базах стажування за допомогою сучасних те-
лекомунікаційних Internet-технологій. Комп’ютерні теле-
комунікації забезпечують ефективний зворотній зв’язок, 

який передбачається як в викладанні учбового матеріалу, 
так і в спілкуванні з викладачами, які працюють у філіа-
лах кафедри. Під час спілкування у прямому ефірі відбува-
ється трансляція мультимедійної презентації викладеного 
матеріалу. По закінченню презентації доповідач відпові-
дає на нез’ясовані питання, а лікарі-інтерни мають мож-
ливість обговорення в режимі on-lain проблемних питань 
та проведення дискусій. За допомогою Internet-технологій 
передбачається вивчення методичних розробок для занять 
та матеріалів для інтерактивного читання та тестування. 
Поряд з цим, для навчального процесу активно використо-
вували відеосюжети клінічних випадків та ситуацій з ме-
дичної практики у курируючих відділеннях. Відеосюжети 
наглядно допомагають у проведенні диференційної діа-
гностики захворювань у кожному конкретному випадку, 
встановленні діагнозу, визначенні необхідного обсягу об-
стежень, трактуванні результатів досліджень та визначен-
ні тактики ведення хворого. Запропонована система на-
вчання також застосована для контролю знань и для само-
стійної підготовки лікарів-інтернів. Для кожного заняття 
викладачі кафедри розробили задачі та тестові завдання, 
які використовуються для опитування та проведення за-
лікових занять. Розробка системи електронного контролю 
знань на підставі інтерфейсів середовища WWW дозволяє 
викладачеві здійснювати опитування з набору зачинених 
питань з вибіркою відповідей по схемі «один з кількох». 
Результати опитування зараховуються для оцінки знань 
викладачем на базах стажування.

Для поліпшення процесів взаємодії з лікарями-інтер-
нами на базах стажування на кафедрі створено інтернет 
сайт, на якому розміщена база навчально-методичного 
забезпечення педагогічного процесу. Кожен лікар-інтерн, 
який знаходиться на відстані від головної бази універси-
тету, завдяки комп’ютерним телекомунікаційним техно-
логіям має можливість ознайомитися з методичними роз-
робками лекцій, семінарських та практичних занять, одер-
жати  консультативну допомогу у викладачів кафедри, 
приймати участь у телеконференціях. Поєднання тестів 
з учбових посібників та системи електронного контролю 
знань дозволяють зробити єдине навчальне середовище, 
яке адаптоване під рівень знань та фактично створює інди-
відуальний «електронний посібник» для кожного лікаря-
інтерна, якій навчається на базах філіалів у м. Миколаїв 
та м. Херсон.

Незважаючи на значні досягнення у розвитку Internet-
технологій створення дистанційного курсу залишається 
складним. Якість дистанційного навчання залежить не 
тільки від ефективної організації, якості застосованих ма-
теріалів та педагогічної майстерності викладачів, які при-
ймають участь у цьому процесі, але і від знань сучасних 
інтернет-технологій та умінь створення цікавих презен-
тацій та наглядного матеріалу. Запропонована методика 
післядипломної освіти передбачає володіння навиками 
роботи на персональному комп’ютері, навичкам роботи з 
інтернет-технологіями, а так само вмінням користуватися 
інформаційними системами при проходженні навчання і в 
практичній діяльності.

Висновки. Аналіз результатів проведеної роботи по-
казав позитивний вплив інтернет-технологій на післяди-
пломну освіту лікарів-інтернів. Поряд з цим, існують про-
блеми, які потребують сучасного технічного, навчально-
методичного, нормативно-правового забезпечення впро-
вадження дистанційного навчання та підготовки науково-
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педагогічних кадрів. Анкетування лікарів-інтернів взагалі 
показало, що найбільш прийнятною формою організації 
післядипломного навчання на базах стажування є техноло-
гія змішаного навчання, у якій забезпечується оптимальне 
поєднання дистанційного і традиційного очного навчання.
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ВИКОРИСТАННЯ ФОКУСНИХ ГРУП ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
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На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Буковин-
ського державного медичного університету для підвищен-
ня якості навчального процесу для лікарів-інтернів пер-
шого року навчання із спеціальності «Терапія» на очно-
му циклі проводиться оцінка навчання з використанням 
фокусних груп. Фокусні групи складаються для аналізу 
результатів, отриманих під час навчання лікарів-інтернів і 
створення висновків щодо покращення організації та про-
ведення навчального процесу.

На кафедрі створюються дві фокусні групи. Одна з них 
– група викладачів кафедри, друга складається з лікарів-
інтернів, чисельністю до 12 людей. Протягом очного циклу 
знання та практичні навички кожного лікаря-інтерна неодно-
разово оцінюються кожним членом фокусної групи виклада-
чів кафедри, а повнота проведення навчання, обсяг набутих 
теоретичних знань та практичних вмінь, якість викладацької 
діяльності  співробітників кафедри оцінюють на власний по-

гляд члени фокусної групи лікарів-інтернів. Поточне обгово-
рення результатів цих обох групах проводиться на окремих 
та спільних засіданнях в неформальній обстановці. Кількість 
окремих засідань груп перебільшує кількість спільних засі-
дань. На засіданнях проблеми навчання та виникаючі питан-
ня групуються за категоріями та темами і обговорюються, на 
підставі чого робляться висновки, які відображують причини 
виникнення навчальних проблем та можливі заходи їх усу-
нення. На спільних засіданнях груп  їхні члени висловлюють 
власну думку, координатори груп характеризують загальні 
висновки, які з’явились під час роботи груп.

Використання двох фокусних груп для оцінки навчаль-
ного процесу на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб 
сприяє підвищенню якості навчання лікарів-інтернів та 
покращанню їхнього ставлення до набуття знань. Вико-
ристання фокусних груп також сприяє покращанню орга-
нізації навчання лікарів-інтернів.

УДК 61:378:007:002.6:004

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ – ОСНОВА СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Д. В. Ватліцов

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

TRANSDISCIPLINARITY IS THE BASIS OF MODERN MEDICAL EDUCATION

D. V. Vatlitsov

The progress creates the conditions for transdisciplinal specialists training.
Evaluate the opportunities and needs for a theoretical platform of transdisciplinary learning approach in biomedicine.
Currently branching communication technology has created a unique base for implementing transdisciplinary in medicine.
The present stage of technologies improves the necessity of new models of learning development to the principles of 

transdisciplinarity.
Keywords: communications; educational model; learning managmen; medical education; transdisciplinarity.

Вступ: Науково технічний прогрес створює переду-
мови використання сучасних методів та апаратів, що по-
требує наявність фахівців, котрі розуміють базові прин-
ципи роботи застосування нових технологій. Найскладні-
шим моментом підготовки таких спеціалістів є реалізація 

принципів трансдисциплінарності для фахівців медичної 
галузі.

Мета роботи: Оцінити можливості та необхідність 
створення теоретичних платформ реалізації трансдисци-
плінарного підходу навчання в галузі біомедицини. 
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Матеріали та методи. Публікації відбиралися за ре-
левантністю згідно пошукових запитів в пошуковій систе-
мі Академія Google. Застосовували контент та коллокейт 
аналіз

Результати: Сучасна медицина все більш стає 
залежною від сучасних технологій, а саме від актуального 
впровадження в процес новітніх доробок з усіх галузей 
науки біології, хімії, фізики, проте кожна з цих галузей вже 
не може вважатись монодисципліною, оскільки в кожній 
галузі вже реалізуються принципи трансдисциплінарності. 
Наразі розгалуження комунікаційних технологій створило 
унікальне підґрунтя для реалізації трансдисциплінарності 
в медицині, оскільки створюються механізми інтеракції 
вчених, пацієнтів, наукових та державних установ задля 
реалізації таких проектів. 

Трансдисциплінарні дослідження включають ета-
пи реалізації ланцюга «данні-аналіз-концептуалізація-
інтеграція-розуміння». Наразі такі дослідження формують 
надпотужний запит на створення нових технологій та під-
ходів.

Висновки: Таким чином на сучасному етапі розвитку 
та застосування технологій в усіх галузях, а особливо в 
медицині, потребує корекція класичної моделі підготовки 
лікарів та провізорів шляхом розробки та впровадження  
нових моделей навчання, в першу чергу, з використанням  
принципів трансдисциплінарності.

Запровадження принципів трансдисциплінарності в 
навчальний процес медичної освіти є базисом інтеграції 
фахівців у сучасне середовище фахівців світу та спростить 
взаємодію між суспільством та медпрацівником.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-3»

І. Л. Височина, Н. С. Башкірова, Н. О. Єфімова, А. В. Черніловський

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Ліцензійне тестування Крок-3 у системі піс-
лядипломної освіти лікарів-інтернів є дієвим елементом 
контролю рівня знань молодих спеціалістів і виступає 
одним із факторів мотиваційної складової навчання, фа-
хівця з відповідної спеціальності, узагальнення та аналіз 
результатів якого дозволяє виявити проблемні питання в 
навчанні та стимулює використовувати сучасні протоколи, 
програми та данні доказової медицини. 

Основна частина. В системі вищої освіти на сього-
дення існують різні підходи та методики проведення під-
готовки до ліцензійного іспиту. Кафедра сімейної медици-
ни ФПО ДЗ ДМА МОЗ України має власний, багаторіч-
ний досвід системного підходу та контролю підготовки до 
ліцензійного тестування Крок-3 лікарів-інтернів за фахом 
«загальна практика – сімейна медицина». 

Традиційно на кафедрі проводиться визначення почат-
кового рівня засвоєння тестової бази Крок-3 та регуляр-
ний поетапний (два рази на місяць, щотижнево, щоденно 
за два тижні до іспиту з наступним пробним підсумковим 
тестуванням) контроль рівня знань з наступним розбором 
результатів  тестування за базою Крок-3. Систематичний 
аналіз та співставлення даних аудиторного контролю ре-
зультатів в динаміці тестування за базою Крок-3 дозволяє 
сформувати групу ризику (проміжний результат нижчий 
за 80% правильних відповідей за базою ліцензійного екза-
мену Крок-3). Для оптимізації контролю підготовки на ка-
федрі виділяються викладачі – куратори, які здійснюють 
в тому разі щоденний контроль роботи інтернів з групи 
ризику за індивідуальним графіком підготовки, з наступ-
ним аналізом результатів тестування та індивідуальним 
розбором невірних відповідей.

Ще одним напрямком оптимізації та уніфікації підготов-
ки лікарів інтернів є систематичний контроль рівня знань за 
різними дисциплінами у відповідності до навчального плану; 
використання комп’ютерної бази даних тестових завдань; на-
дання можливості користуватись ресурсом читального зала 
кафедри, медичної академії та традиційна участь викладачів 
кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини не-
відкладних станів ФПО, які в обсязі 72 годин навчального 
навантаження готують лікарів-інтернів до ліцензійного іспи-
ту, забезпечують достатньо високий рівень кінцевого резуль-
тату. На кафедральних засіданнях  систематично проводить-
ся узагальнення результатів вище представленої системи 
контролю якості підготовки лікарів до ліцензійного іспиту 
Крок-3, що дозволяє своєчасно розробити дієві механізми, 
спрямовані на нівелювання виявлених недоліків.

Висновки. Таким чином, впроваджена на кафедрі сі-
мейної медицини ФПО система організації підготовки до 
ліцензійного іспиту Крок-3 є дієвою, але з появою нових 
вимог сьогодення може бути удосконалена за рахунок по-
шуку альтернативних форм роботи з лікарями-інтернами.  

Література.
1. Сравнительный анализ дидактических методов 

повышения мотивации студентов к самостоятельной ра-
боте на кафедре педиатрии / Л.А. Безруков, Н.К. Богуцкая, 
Е.К. Колоскова и соавт. / Сб. «Педиатрия на пороге третье-
го тысячелетия», посв. 85-летию проф. Е.М. Витебского. 
– Донецк, 2007. – С. 172-176.

2. Яровая С.П. Организация обучения врачей-интер-
нов-стоматологов на базе Университетской клиники / С.П. 
Ярова //Університетська клиніка.-2005. –Т.1,№1. – С. 28-30.



223

УДК 614.253.4:616.314:378.091

ОСОБЛИВОСТІ  ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» НА БАЗІ 
ВИЩОГО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, В. М. Пашковський, Н. М. Паліброда, А. В. Бамбуляк

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»

FEATURES OF TRAINING OF INTERNS-SPECIALTY «STOMATOLOGY» AT THE HIGHER 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE «BUKOVYNIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY»

T. M. Boychuk, I. V. Gerush, V. M. Pashkovskyi, N. M. Palibroda, A. V. Bambuliak
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У статті наведені дані щодо особливостей підготовки лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія", в тому числі із ви-
користанням елементів дистанційної освіти, на кафедрах хірургічної та дитячої стоматології, терапевтичної, ортопедичної 
стоматології Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет".

The article presents data on the characteristics of training of interns, speciality "Stomatology", including the use of elements of dis-
tance education at the Surgical and pediatric, Terapeutical, Ortopedical stomatology Departments of Higher Educational Establishment 
of Ukraine "Bukovinian State Medical University".

Вступ. Однією з найбільш актуальних проблем нашої 
держави є стан здоров'я населення, в тому числі й стомато-
логічного. Зокрема, не викликає сумнівів, що низький рі-
вень надання стоматологічної допомоги дітям та вагітним 
жінкам негативно впливає на загальний стан здоров'я в усі 
періоди життя, а відповідно й на соціально-економічний 
рівень розвитку країни. У міру того, як поширеність ка-
рієсу і некаріозних уражень зубів займає одне з перших 
місць у світі серед інших захворювань людини, потреба у 
наданні кваліфікованої стоматологічної допомоги невпин-
но зростає [5].

Діяльність факультету післядипломної освіти Вищого 
державного навчального закладу України "Буковинський 
державний медичний університет" (БДМУ) завжди була 
спрямована на забезпечення потреб закладів практичної 
охорони здоров’я у висококваліфікованих фахівцях різних 
спеціальностей, в тому числі й стоматологічного профілю. 

Запорукою формування висококваліфікованих медич-
них ресурсів є безперервний професійний розвиток, пер-
шим етапом якого є інтернатура – вкрай важливий етап в 
кар'єрі лікаря. Інтернатура є періодом набуття контрольо-
ваного практичного досвіду для випускників, коли вони 
мають змогу оновити та закріпити свої знання, вміння та 
практичні навички. Для ефективної підготовки лікарів-
інтернів потрібна потужна матеріальна, інформаційна та 
кадрова база, яку забезпечує, зокрема, наш університет. 
Адже БДМУ – це сучасний багатопрофільний вищий 
медичний навчальний заклад МОЗ України, включений 
до загального реєстру Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, здійснює фахову підготовку за ступеневою сис-
темою освіти. Університет є членом Великої Хартії Уні-
верситетів, Європейської асоціації університетів та Асоці-
ації Університетів Карпатського регіону [6]. Крім того, за 
результатами проведення галузевого моніторингу діяль-
ності 14 вищих медичних (фармацевтичного) навчальних 
закладів та 3 закладів післядипломної освіти МОЗ України 
(далі – ВНЗ) за 41 основним показником, БДМУ увійшов 
до групи кращих ВНЗ України [2]

Основна частина. На базі БДМУ післядипломна 
освіта для лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія" 
започаткована в 2012-2013 навчальному році. Незважаю-
чи на свій юний вік, цей вид освітньої діяльності швидко 

розвивається, розширюється спектр освітніх послуг, по-
кращується матеріально-технічне, навчально-методичне, 
кадрове та інформаційне забезпечення.

Навчальний процес в інтернатурі здійснюють три ка-
федри стоматологічного профілю: кафедра хірургічної та 
дитячої стоматології, розташована на базі відділення хі-
рургічної стоматології ОКУ «Чернівецька обласна клініч-
на лікарня», кафедра терапевтичної стоматології та кафе-
дра ортопедичної стоматології, які базуються в навчально-
лікувальному центрі «Університетська стоматологічна 
клініка». На кафедрах створені всі умови для підготовки 
висококваліфікованих фахівців, наукових кадрів для на-
вчальних закладів і практичної охорони здоров’я. 

Навчальний процес регламентується низкою норма-
тивних документів, в першу чергу Законом України "Про 
вищу освіту", який набув чинності 6 вересня 2014 року. 
В Законі прописана необхідність інноваційного підходу в 
галузі вищої освіти [3]. За останні роки розвиток інфор-
маційних технологій зробив актуальною проблему модер-
нізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше 
відображена в концепції використання елементів дистан-
ційного навчання, яке стало доступним завдяки такому 
глобальному явищу як Інтернет [4]. Особливого значення 
така модернізація системи освіти набуває і на післяди-
пломному етапі навчання лікарів у БДМУ.

Навчальний процес в нашому університеті підтриму-
ється сучасними інформаційно-комунікаційними інтернет-
технологіями через сервер дистанційного навчання (http://
moodle.bsmu.edu.ua), де розміщені електронні навчально-
методичні матеріали з усіх дисциплін, які викладаються в 
університеті [1]. На сервері дистанційного навчання пред-
ставлені навчально-методичні матеріали для підготовки 
до практичних і семінарських занять, наочні матеріали 
у вигляді презентацій, аудіолекцій, відеороликів, в яких 
відображені сучасні методики проведення клінічного чи 
лабораторно-інструментального обстеження пацієнта, хід 
виконання оперативних втручань, стоматологічних ліку-
вальних маніпуляцій тощо. З метою самоконтролю, кож-
ний розділ містить тестові завдання, вирішення яких відо-
бражає рівень засвоєння навчального матеріалу.

Сервер дистанційного навчання зручний та корисний 
для підготовки лікарів-інтернів до ліцензійного інтегрова-
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ного іспиту «Крок 3. Стоматологія». Метою ліцензійного 
інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності інтерна мінімально необ-
хідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів 
вищої освіти. Головна увага приділяється підтриманню 
здоров'я, профілактиці захворювань та організації медич-
ної допомоги. Лікарі-інтерни, які одержали на тестовому 
екзамені «Крок 3. Стоматологія» результат «не склав», 
не допускаються до інших етапів атестації. Ці інтерни не 
отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються 
такими, що не пройшли атестацію і не отримують серти-
фікат лікаря-спеціаліста.

На сервері дистанційного навчання «http://moodle.
bsmu.edu.ua» та на платформі «http://123.bsmu.edu.ua» 
розміщено тестові завдання з буклетів попередніх років 
для підготовки до ЛІІ «Крок 3. Стоматологія» в контролю-
ючому та навчальному режимах. Відповідальний викла-
дач має змогу моніторувати активність роботи інтернів та 
якість підготовки до іспиту, виявити "групу ризику", яка 
потребує додаткової індивідуальної підготовки, а також 
виділити найбільш проблематичні тестові завдання, які 
слід розібрати під час занять.

У 2015-2016 навчальному році особливостями регла-
менту проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 
3. Стоматологія» стало наступне: критерій "склав/не склав" 
вперше встановлено на рівні 70,5% правильних відповідей 
(до 2013 р. включно – 55,5%, у 2014 р. – 60,5%). 

Враховуючи такі жорсткі вимоги, для підготовки до 
"Крок 3. Стоматологія" в 2015 році деканатом факультету 
післядипломної освіти БДМУ була проведена значна ро-
бота. Зокрема, організовано 10 діагностично-тренінгових 
тестувань за форматом іспиту як в онлайн-режимі, так і 
в письмовому вигляді. Результат першого тестування ста-
новив 72,1%, п'ятого – 73,9%, десятого – 81,2%. «Група 
ризику» була сформована з лікарів-інтернів які у 50% 
діагностично-тренінгових тестувань мали пропуски або 
не набирали прохідний мінімум вірних відповідей (80,5%). 
В дану групу увійшло 67 лікарів-інтернів із 96 (69,8%). З 
представниками "групи ризику" було проведено 15 додат-
кових консультацій професорсько-викладацьким складом 
кафедр стоматологічного профілю, на яких ретельно роз-
бирались ті чи інші спірні питання в тестових завданнях 
передбачених для підготовки до ліцензійного інтегровано-
го іспиту «Крок 3. Стоматологія». 

Такий комплексний підхід себе виправдав. Не зважа-
ючи на те, що критерій "склав/не склав" виріс до 70,5%, 
показник результатів ліцензійного іспиту «Крок 3. Сто-
матологія», проведеного на базі БДМУ, становив 81,7%, 

що на 0,4% більше минулорічного та на 4,4% перевищив 
національний показник. Відсоток інтернів спеціальності 
стоматологія, які не склали іспит, становив 6,3 та не пере-
вищив середній по країні.

Середній показник кількості лікарів-інтернів, які не 
склали ліцензійний іспит «Крок 3. Стоматологія» у 2015 
році, в Україні становив 16,5%, національний показник 
результатів складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Сто-
матологія» інтернами-громадянами України – 77,3% [7].  

Проведений порівняльний аналіз результатів скла-
дання ліцензійного іспиту "Крок-3. Стоматологія" пока-
зав, що найкраще інтерни орієнтувались в питаннях не-
відкладної допомоги (90,2% правильних відповідей) та 
в питаннях травматичних пошкоджень щелепно-лицевої 
ділянки (92,6% правильних відповідей), найгірше – в пи-
таннях організації надання допомоги, в т.ч. профілактики 
(59,9% правильних відповідей).

Висновки. Таким чином, Вищий державний навчаль-
ний заклад України "Буковинський державний медичний 
університет" має всі умови для післядипломної професій-
ної освіти лікарів-інтернів спеціальності "стоматологія", в 
тому числі з використанням нових інформаційних і кому-
нікаційних технологій. Об'єктивними критеріями продук-
тивної роботи є результати ліцензійного іспиту «Крок 3. 
Стоматологія» та почесне місце в рейтингу вищих медич-
них навчальних закладів України. 
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МОЖЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ БАЗОВОГО РІВНЯ 
ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ ЗА 

ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

І. Л. Височина, О. І. Гайдук, Н. Д. Чухрієнко, Н. С. Башкірова.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

OPPORTUNITIES AND EFFICIENCY INTEGRATED APPROACH FOR EVALUATION BASELINE 
MASTERING PRACTICAL SKILLS OF INTERNS FIRST YEAR ON SPECIALTY "GENERAL PRACTICE - 

FAMILY MEDICINE"

I. L.Vysochyna, O. I. Gayduk, N. D. Сhuhrienko N. S. Bashkirova

State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health Care of Ukraine»

РЕЗЮМЕ: На виконання пропозиції Моніторингової групи МОЗ України співробітниками кафедри сімейної медицини 
ФПО була розроблена методика інтегративного підходу щодо оцінки вхідного рівня засвоєння практичних навичок лікарями-
інтернами першого року навчання за фахом «загальна практика-сімейна медицина», яка за обсягом складається з чотирьох ета-
пів контролю. Використання інтегрованого вхідного контролю засвоєння практичних навичок випускниками академії дозволяє 
не лише констатувати недоліки та проблеми практичної підготовки, але й розробити шляхи вдосконалення підготовки лікарів-
інтернів на післядипломному етапі їх навчання. Обговорення результатів комплексної оцінки вхідного контролю засвоєння 
практичних навичок лікарями-інтернами першого року навчання за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» в контексті 
роботи проблемних комісій медичної академії за різними напрямками та на різних рівнях (додипломна та післядипломна) до-
зволяє інтегрувати роботу різних кафедр вищого навчального закладу та розробляти дієві механізми нівелювання виявлених 
недоліків підготовки майбутніх лікарів. 

SUMMARY: By decision of the Monitoring Group Ministry of Health Care of Ukraine employees of the Department of Family 
Medicine developed a technique integrated approach to assess the input level of practical skills of interns  rst year on specialty "General 
practice-family medicine", which consists of four stage control. Using the integrated input control of practical skills academy graduates 
can not only ascertain the shortcomings and problems of practical training, but also to develop ways to improve the training of interns 
at the postgraduate stage of their education. Discussion of a comprehensive evaluation of the input control of practical skills of medical 
interns  rst year on specialty "General practice - family medicine" in the context of the problem commissions Medical Academy in 
different directions and at different levels (undergraduate and postgraduate) allows you to integrate the work of different departments of 
higher education institution and to develop effective mechanisms of leveling identi ed de ciencies training of future doctors.

Вступ. Структурні зміни системи надання медичної 
допомоги в Україні з розгалуженням первинної медико-
санітарної допомоги зумовили необхідність розробки та 
впровадження інноваційних підходів щодо якісної підго-
товки лікаря загальної практики - сімейного лікаря на всіх 
етапах його становлення. На жаль, більшість випускників 
вищих медичних навчальних закладів України, які демон-
струють достатній рівень теоретичних знань, не мають 
сформованого мультидисциплінарного світогляду в розрі-
зі специфіки практичної роботи лікаря за фахом «Загаль-
ної практики - сімейної медицини», і тому психологічно 
не готові до виконання цього виду діяльності.

Основна частина. У відповідність до потреб часу 
інноваційним напрямком подальшого розвитку освіт-
ніх програм підготовки майбутніх лікарів була ініціація 
впровадження в навчальний процес Наскрізної програми 
підготовки студентів медичних факультетів вищих медич-
них  навчальних закладів ІV рівня акредитації та лікарів-
інтернів для оволодіння практичними навичками та мето-
диками, необхідними для роботи на посадах лікарів різ-
ного напрямку підготовки, в тому разі і за спеціальністю 
«Загальна практика – сімейна медицина» (затверджена 
МОЗ України 07.04.2011). Основною метою Наскрізної 
програми було покращити засвоєння практичних навичок 
та практичних методик, що застосовуються у практичній 
діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини. 
На підставі даного нормативного документу в Дніпропе-
тровській медичній академії була розроблена та впрова-
джена в навчальний процес Робоча наскрізна програма 
підготовки студентів на додипломному етапі навчання (за-

тверджена ЦМК ДЗ «ДМА МОЗ України», протокол №7 
від 25.06.2013), творча робота з якою в академії дозволила 
сформувати новий напрямок та інноваційний підхід щодо 
модернізації форми вхідного контролю визначення почат-
кового рівня оволодіння практичними навичками лікарями 
– інтернами першого року навчання, необхідними для ді-
яльності лікаря загальної практики - сімейної медицини.

На виконання пропозиції Моніторингової групи МОЗ 
України та у відповідності до Наказу ДЗ «ДМА МОЗ Украї-
ни» №72 від 02.04.2014 співробітниками кафедри сімейної 
медицини ФПО була розроблена методика інтегративного 
підходу щодо оцінки вхідного рівня засвоєння практичних 
навичок лікарів-інтернів першого року навчання за фахом 
«загальна практика-сімейна медицина». 

Згідно основних конструктів та складових формуван-
ня практичної складової в діяльності інтерніста та з враху-
ванням необхідності формування мультидисциплінарного 
професійного світогляду на етапі післядипломної підго-
товки лікаря загальної практики – сімейного лікаря, оцін-
ка вхідного контролю знань проводиться в чотири етапи. 
На першому етапі лікарі-інтерни демонструють навики 
роботи з пацієнтом будь якого віку, що дозволяє оцінити 
рівень оволодіння основними практичними навичками, 
який було сформовано на додипломному рівні навчання. 
На цьому етапі контролю лікарі-інтерни повинні виявити 
основні скарги та проблеми пацієнта, провести системний 
огляд, обґрунтувати та сформулювати попередній діагноз, 
визначити організаційну, діагностичну, лікувальну такти-
ки ведення пацієнта, а також провести медико-соціальну 
експертизу з розробкою програми диспансерного нагляду і 
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реабілітації хворих. Результати огляду пацієнта оформлю-
ються у відповідному протоколі та доповідаються муль-
тидисиплінарній бригаді з числа співробітників кафедри 
(терапевт, педіатр, невролог).

На другому етапі у всіх лікарів-інтернів визначають 
рівень оволодіння практичними навичками у відповіднос-
ті діючої у ДЗ «ДМА МОЗ України» Робочої наскрізної 
програми підготовки студентів медичних факультетів ви-
щих медичних  навчальних закладів ІV рівня акредитації 
лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками 
та методиками, необхідними для роботи на посадах ліка-
рів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна меди-
цина». Оцінка та контроль ступеню оволодіння практич-
ними навичками є стандартизованими в Україні та визна-
чаються, як  + ознайомлений (3 бали), ++ засвоїв (4 бали), 
+++ оволодів (5 балів). Основними практичними нави-
чками, які повинні продемонструвати інтерни - сімейні 
лікарі є: оцінка неврологічного статусу, оцінка фізичного 
та нервово-психічного розвитку дитини, запис та тлума-
чення ЕКГ, проведення серцево-легеневої реанімації, об-
стеження грудної залози, отоскопія та офтальмоскопія. 
На даному етапі контролю на кафедрі використовуються 
спеціальні муляжі та інструментарій у відповідності до 
табелю оснащення амбулаторії ЗПСМ.

На третьому етапі кожний лікар – інтерн повинен 
продемонструвати ступінь оволодіння алгоритмами на-
дання лікарської допомоги на догоспітальному етапі при 
основних десяти невідкладних станах. Даний контроль 
здійснюється у письмовому вигляді, нормативними контр-
олюючими документами правильності відповіді є накази 
МОЗ України №34 від 15.01.2014. «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі стан-
дартизації екстреної медичної допомоги» та  № 437 від 
31.08.2004  «Про затвердження клінічних Протоколів на-
дання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей 
на шпитальному і до шпитальному етапах». Н а 
четвертому етапі проводиться тестовий контроль знань 
(150 клінічних задач з варіантами відповідей).

Аналіз результатів інтегрованої комплексної оцінки 
вхідного (базового) рівня практичних навичок, які де-
монструють лікарі – інтерни першого року навчання за 
спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина», 
дозволив виявити низку проблем в розрізі освоєння про-
фесійних компетенцій та навичок, як на кожному етапі 
контролю, так і взагалі.

Оцінювання першого етапу контролю рівня оволодін-
ня практичними навичками «у ліжка хворого» показало, 
що у лікарів-інтернів першого року навчання є пробле-
ми цілеспрямованого спілкування з пацієнтом при зборі 
анамнезу; існують проблеми системного, послідовного та 
комплексного огляду пацієнта, що узагальнюється трудно-
щами виділення та обґрунтування провідного синдрому. 

При цьому, роботу з пацієнтом  на рівні оволодіння про-
демонстрували лише 3,38% лікарів інтернів, на рівні за-
своєння - 25,43%, на рівні ознайомлення - 71,3%.

Аналіз результатів другого етапу контролю (демон-
страція практичних навичок на муляжах, фантомах та з 
використанням інструментарію) показав, що більшість 
інтернів недостатньо володіють базисними навичками, 
що супроводжується, на жаль, відсутністю автоматизму 
виконання фізікального обстеження та труднощами про-
ведення серцево-легеневої реанімації у відповідності 
стандартизованих похвилинних алгоритмів їх виконан-
ня. Узагальнені результати другого етапу контролю рівня 
практичних навичок представлені у табл. 1.

За нашою думкою, найбільш складним для лікарів-
інтернів першого року навчання був третій етап контролю 
– написання алгоритму надання невідкладної допомоги, 
хоча на рівні оволодіння показали результат 19,67% ліка-
рів інтернів, на рівні засвоїв - 39,34%, на рівні ознайомле-
ний - 40,98%.

Обговорення результатів інтегрованого контролю за-
своєння практичних навичок лікарями інтернами першого 
року навчання в розрізі роботи предметної комісії за фахом 
«Загальна практика - сімейна медицина» дозволяє оптимі-
зувати навчальний процес в очній на заочній частинах ін-
тернатури за рахунок створення особливого контролю тих 
практичних навичок, які викликали найбільші труднощі. 

Для поліпшення та нівелювання виявлених недоліків 
в розрізі підготовки лікарів-інтернів першого року навчан-
ня  вважаємо за необхідне:

Забезпечити всіх лікарів нормативно-правовою ба-
зою, що регламентує їх роботу, в електронному вигляді 
та на кожному практичному занятті розглядати прикладні 
аспекти використання наказів та протоколів надання ме-
дичної допомоги затвердженні МОЗ України, перш за все 
з невідкладних станів.

Організувати відпрацювання запису та інтерпретації 
ЕКГ в класі відробки практичних навичок.

Приділити особливу увагу практичному навику 
офтальмоскопії на циклі «Офтальмологія з курсом дитя-
чої офтальмології».

Підвищити увагу до розгляду надзвичайних ситуацій 
в лікарській практиці протягом навчання в очній інтерна-
турі та протягом заочної практики шляхом участі у клініч-
них розборах та конференціях, в тому числі з суміжних 
дисциплін.

Висновки.
Використання інтегрованого вхідного контролю за-

своєння практичних навичок випускниками академії до-
зволяє не лише констатувати недоліки та проблеми прак-
тичної підготовки, але й розробити шляхи вдосконалення 
підготовки лікарів-інтернів на післядипломному етапі їх 
навчання. 

Навики: оволодів «+++» засвоїв «++» інтерпретація «+»

Проведення та інтерпретація ЕКГ 1,64% 18,03%; 80,33%

Оцінка фізичного розвитку дитини 3,28% 60,66%, 36,17%

Оцінка психо -моторного розвитку дитини 3,44% 60,34%, 37,22%

Серцево-легенева реанімація 8,2% 32,78% 59%

Офтальмоскопія 9,84% 39,34% 49,12

Отоскопія 9,84% 52,46% 37,71%

Обстеження молочної залози 13,2% 67,38% 18,72%

Неврологічний статус 16,39% 47,54% 36,07%

Таблиця 1. 
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Обговорення результатів комплексної оцінки вхід-
ного контролю засвоєння практичних навичок лікарями-
інтернами першого року навчання за фахом «Загальна 
практика - сімейна медицина» в контексті роботи про-
блемних комісій медичної академії за різними напрямками 
та на різних рівнях (додипломна та післядипломна) дозво-
ляє інтегрувати роботу різних кафедр вищого навчального 
закладу та розробляти дієві механізми нівелювання вияв-
лених недоліків підготовки майбутніх лікарів. 

Література
1. Наскрізна програма підготовки студентів медич-

них факультетів вищих медичних  навчальних закладів 
ІV рівня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння 
практичними навичками та методиками, необхідними 
для роботи на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна 

практика – сімейна медицина» (затверджена МОЗ України 
07.04.2011).

2. Робоча наскрізна програма підготовки студентів ме-
дичних факультетів вищих медичних  навчальних закладів 
ІV рівня акредитації лікарів-інтернів для оволодіння прак-
тичними навичками та методиками, необхідними для ро-
боти на посадах лікарів за спеціальністю «Загальна прак-
тика – сімейна медицина» (затверджена ЦМК ДЗ «ДМА 
МОЗ України», протокол №7 від 25.06.2013),

3. Наказ МОЗ України №34 від 15.01.2014. «Про за-
твердження та впровадження медико-технологічних доку-
ментів зі стандартизації екстреної медичної допомоги».

4. Наказ МОЗ України № 437 від 31.08.2004  «Про за-
твердження клінічних Протоколів надання медичної допо-
моги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і 
до шпитальному етапах».

АКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ МОТИВАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

І. Л. Височина, В. В. Крамарчук, О. А. Росицька, С. Ф. Агарков

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

 Вступ. Останнім часом якісні зміни в освітньому 
просторі країни набули значних обертів. Перш за все, це 
пов’язано з інтеграцією до Європейської спільноти. 

На перший план стала виходити не просто передача 
знань, вмінь та навичок від викладача до студента, а й осо-
бистісна спрямованість на майбутнього спеціаліста. При 
цьому виховання особистості полягає насамперед у роз-
витку його потреб і мотивів [2].

Характер мотивації до навчання і особливості особис-
тості є, по суті, «лакмусовим папірцем» якості освіти. Пе-
ред викладачами постало завдання бути готовими мотиву-
вати до навчання, опановувати нові методологічні засоби.

Прикладами інноваційних способів організації на-
вчальної діяльності студентів та молодих спеціалістів є 
метод проектів, кейс-метод, ділова гра, навчання у співп-
раці, метод «мозкового штурму» та метод «внутрішньої 
гри», взаємонавчання в групах та інші, що розглядаються 
нами як активні  методи навчання у вишах[3].

Ігрові форми навчання, як жодна інша технологія, 
сприяють використанню різних способів мотивації.

Пізнавальна гра як метод навчання дає можливість:
- сформувати мотивацію на навчання, і тому може 

бути ефективна на початковій стадії навчання;
- оцінити рівень підготовленості учнів (може бути ви-

користана як на початковій стадії навчання - для вхідного 
контролю, так і на стадії завершення - для підсумкового 
контролю ефективності навчання);

- оцінити ступінь оволодіння матеріалом і перевести його 
з пасивного стану - знання - в активну - вміння, і тому може 
бути ефективна в якості методу практичного відпрацювання 
навику відразу після обговорення теоретичного матеріалу [1].

Основна частина. Проаналізувавши літературу, до-
водиться констатувати, що усталені погляди в цій сфері 
ще не склалися, пошуки оптимального підходу продовжу-
ються. На кафедрі післядипломної освіти ми ведемо ак-
тивний пошук шляхів і способів активізації пізнавальної 
діяльності  у процесі навчання. Одним із таких методів 
вирішення проблеми мотивації стало проведення вікто-
рини серед лікарів-інтернів 1-го року навчання. В процесі 
підготовки був задіяний весь колектив кафедри, створено 
набір питань, продумано методику проведення. 

Результати проведеної вікторини виявились кращими, 
ніж ми сподівались, оскільки нам не тільки вдалося моти-
вувати майбутніх лікарів до поглибленого вивчення дея-
ких медичних аспектів, а й виявити певні недоліки в зна-
ннях. Аналіз результатів показав недостатню обізнаність 
лікарів-інтернів з наказами МОЗ України, які регламенту-
ють роботу лікаря загальної практики-сімейної медицини 
по наданню допомоги при гострих респіраторних інфекці-
ях, артеріальній гіпертензії; а також з примірним табелем 
матеріально-технічного оснащення. Прикро констатувати 
той факт, що досі є прогалини у системності підходу до 
розшифровування електрокардіограм. Найкращі знання 
учасники продемонстрували з неврології, медицини не-
відкладних станів, хірургії, а найгірші з внутрішніх хво-
роб, акушерства та гінекології.

Висновки. Стимулом до подальшого навчання має 
послужити як успіх учасника у вигляді перемоги, відчут-
тя, що зусилля спрямовані на навчання не залишились не-
поміченими і були оцінені належним чином; так і поразка 
– можливість реваншу в майбутньому.

Прагнення отримати визнання своїх істинних заслуг 
з боку оточуючих - одне з фундаментальних властивостей 
людської природи. При цьому ми переконались, що стимулом 
може виступати не тільки грошова винагорода, а й правильно 
організоване азартне професійне суперництво. Ми плануємо 
продовжити методологічний пошук у цьому напрямку та вва-
жаємо, що ігрова форма навчання має значний потенціал для 
широкого впровадження у навчальний процес. 

Література
1. Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в 

высшей школе // Психологический журнал Международ-
ного университета природы, общества и человека «Дуб-
на». 2012. № 2. С. 1–18.

2. Дубовицкая, Т. Д. "Методика диагностики направ-
ленности учебной мотивации." Психологическая наука и 
образование 2 (2002): 42-45.

3. Стрілець, С. "Переваги використання організаційно-
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Випускники вищих медичних навчальних закладів, що навчаються в інтернатурі (1 рік) за фахом «Мікробіологія і вірусо-
логія» спочатку проходять підготовку в бактеріологічних лабораторіях (7 місяців), а далі – на кафедрі клінічної імунології та 
мікробіології харківської медичної академії післядипломної освіти (4 місяця). Навчальний курс (624 год.) складається з: лекцій 
за основними темами, практичних та семінарських занять, рішень ситуаційних задач з публічним захистом, тестових питань 
після кожного розділу циклу, самостійного вивчення окремих тем, написання рефератів. У цей період лікарі-інтерни складають 
іспит КРОК-3 після 30-денної підготовки. Наступний етап професійної підготовки – проходження циклу спеціалізації за фахом 
«Бактеріологія» (4 міс).

The graduates of higher Medical Institutions are trained in the internship during 1 year by the specialty "Microbiology and virology" 
at  rst – in the bacteriological laboratories (7 months) and then 4 months – at the department of clinical immunology and microbiology 
of postgraduate education of Medical Academy. The training course (624 hours) consists of: the lectures on the main topics, the practical 
lessons and seminars, the solution situational of tasks with public defense, the control questions after each cycle’s section, and the self-
study by the certain topics, the writing of the abstracts. Within this period, the interns, take the exam “KROK-3” after a 30-day training. 
The next step – the study on the cycle of specialization by "Bacteriology" (4 months).

Одним з важливіших етапів діагностики інфекцій-
них захворювань і контролю за об'єктами навколиш-
нього середовища є своєчасне виявлення бактеріальних 
агентів. Для вирішення цих завдань потрібне постійне 
фінансування в повному обсязі і сучасне оснащення бак-
теріологічних лабораторій та лікувально-профілактичних 
установ різного профілю, а також підготовка висококва-
ліфікованих фахівців-бактеріологів, яка включає розши-
рення знань нормативної та правової бази, оцінку мікро-
біологічної безпеки якості продукції і товарів - всього, що 
оточує сучасну людину, з метою забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення. У зв'язку з 
цим кафедра клінічної імунології та мікробіології готує 
фахівців нового покоління, які володіють усім спектром 
методів мікробіологічних досліджень інфекційної і не-
інфекційної патології, та усвідомлюють роль і значення 
природних, техногенних та інших соціальних факторів на 
біологічні властивості збудників інфекцій.

Інтернатура є обов'язковою формою післядиплом-
ної підготовки випускників вищих медичних навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівня акредитації [1]. Згідно наказу МОЗ 
«Про затвердження Переліку спеціальностей та строки 
навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацев-
тичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів 
університетів» випускники вищих медичних навчальних 
закладів навчаються в інтернатурі за фахом «Мікробіоло-
гія і вірусологія» на протязі 1 року, спочатку – в бактеріо-
логічних лабораторіях (7 міс.) далі – на кафедрі клінічної 
імунології та мікробіології ХМАПО [2-4]. В бактеріоло-
гічних лабораторіях на базах інтерни ведуть щоденник з 
описанням виконаних робіт згідно плану, використовуючи 
фактичні дані практичної роботи. 

Навчальний курс циклу інтернатури «Мікробіологія і 
вірусологія», тривалістю 624 години, складається з: лек-
цій за основними темами з бактеріології, вірусології, мі-

кології та імунології, практичних та семінарських занять, 
рішення ситуаційних задач з публічним захистом, пакету 
тестових питань, написання рефератів. На семінарських 
заняттях з участю викладача кожен інтерн планує, обґрун-
товує і доводить необхідність проведення тих чи інших 
бактеріологічних досліджень. Семінари проводяться та-
кож у формі дискусії. На суміжних кафедрах проводиться 
підготовка лікарів-інтернів з різних дисциплін: етика і де-
онтологія, медична психологія, організація невідкладної 
допомоги при надзвичайних ситуаціях, інфекційні хво-
роби, особливо небезпечні інфекції, фтизіатрія, клінічна 
імунологія, медична інформатика, радіаційна медицина, 
військово-спеціальна підготовка та організація медичного 
забезпечення військ.

Особливий інтерес у інтернів викликає блок 
тематичних занять з ОНІ та краплинних інфекцій. Кожен 
блок закінчується заліком з рішенням ситуаційних завдань 
і тестовим контролем.

Ще Едвард Олдінгтон, відомий англійський прозаїк, 
поет, літературний критик ХХ віка казав: «Нічому тому, 
що важливо знати, навчити не можна, - все, що може 
зробити вчитель, це вказати доріжки». Так і в навчанні 
лікарів-інтернів повинні реалізовуватися принципи 
самоосвіти. Згідно Наказу МОН «Про особливості форму-
вання навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» 
та окремих норм Закону України «Про вищу освіту» для 
самостійного вивчення було виділено 32 години [5-9]. 

У період навчання в інтернатурі лікарі-інтерни скла-
дають іспит «КРОК-3» після 30-денної підготовки в 
ХМАПО. Наступним етапом у підготовці спеціаліста з 
бактеріології є проходження циклу спеціалізації за фахом 
«Бактеріологія» (4 міс.), тривалістю 624 год.[10-12]. Під-
готовка складається з: лекцій з актуальних питань бакте-
ріології (160 год.), участі у семінарських (92 год.) і прак-
тичних заняттях (300 год.). Сучасна спеціалізація за фахам 
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«Бактеріологія» складається не тільки з оволодіння систе-
мою знань і умінь різних розділів: загальної, спеціальної, 
клінічної та санітарної мікробіології, що здійснюється в 
процесі навчання на кафедрі та самостійної підготовки, 
а також включає окремі лекції (СНІД та вірусні гепати-
ти, особливо небезпечні інфекції, туберкульоз, питання 
імунопрофілактики, основи медичної психології, медич-
ної інформатики, організація невідкладної допомоги при 
надзвичайних ситуаціях, радіаційна медицина, військово-
медична підготовка (72 год.)).

Велика увага приділяється виконанню самостійних інди-
відуальних робіт. Програмою курсу передбачається виконан-
ня науково-практичної роботи з обраної теми, яка публічно 
захищається в присутності викладачів та слухачів циклу. 

Кінцевою метою навчання на циклі спеціалізації є 
підготовка лікарів-бактеріологів, які володіють навичка-
ми сучасної мікробіологічної діагностики для виявлення 
збудників інфекційних і неінфекційних захворювань. 

Після закінчення циклу лікарі-бактеріологи склада-
ють комп'ютерне тестування у кількості 150 питань і зда-
ють екзамен – співбесіду з членами екзаменаційної комісії 
кафедри. Після всіх іспитів лікар – бактеріолог отримує 
сертифікат за фахом лікаря – бактеріолога і може працю-
вати за фахом на протязі 5 років з подальшим обов'язковим 
підвищенням кваліфікації на передатестаційних циклах 
[10,13]. Якщо лікарі не працювали більше 3-х років за 
відповідним фахом або своєчасно не пройшли атеста-
цію, – вони направляються для проходження стажування 
згідно з вимогами «Положення про порядок направлення 
на стажування лікарів, які не працювали за спеціальніс-
тю більше трьох років, і про порядок їх наступного до-
пуску до лікарської діяльності» [14]. Відповідно до За-
кону України «Про професійний розвиток працівників» 
від атестації на підтвердження звання «лікар-спеціаліст» 
звільняються: працівники, які відпрацювали на відповід-
ній посаді менше одного року; одинокі матері або одинокі 
батьки, які мають дітей віком до 14 років; вагітні жінки та 
особи, що знаходяться у відпустці для догляду за дити-
ною або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства, згідно з 
чинним законодавством (строк їх атестації відстрочується 
на відповідний період відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку, а у разі, якщо дитина 
потребує домашнього догляду, - на період відпустки без 
збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у 
медичному висновку, але не більш як до досягнення дити-
ною шестирічного віку) [15].

В умовах постійного зростання об'єму нової науко-
вої інформації учбовий матеріал не може бути в повно-
му обсязі засвоєний слухачами курсів в рамках вивчення 
обов'язкових дисциплін, на вивчення яких виділяється не-
достатньо часу. У зв'язку з цим розвиток концепції впрова-
дження в освітній процес нових інтеграційних дисциплін 
за вибором є вимогою часу. Впровадження всіх сучасних 
технологій в навчальний процес сприятиме підвищенню 
якості підготовки інтернів з питань мікробіології. Йдеть-
ся також про впровадження дистанційної форми навчання 
за очно-заочною схемою з використанням мереж Internet, 
широкого впровадження в навчальний процес інформацій-
них комп'ютерних технологій, розробку тестових завдань 
багатофункціонального характеру і ситуаційних комплек-
сних завдань на електронних носіях інформації. 

На сучасному етапі розвитку суспільства мікробіо-
логічні дослідження набувають все більшої актуальності 

у всьому світі. Різні країни стають перед необхідністю 
створювати ефективну сучасну систему охорони здоров'я, 
а також відчувають потребу в фахівцях, що володіють зна-
ннями і вміннями організації та проведення бактеріологіч-
них та мікологічних досліджень, та використання їх ре-
зультатів на практиці. Тому треба приділяти більшу увагу 
питанням підготовки лікарів-інтернів.

Важливий  етап при вивченні будь-якої медичної дис-
ципліни – самостійна індивідуальна робота. Треба також 
ініціювати інтерес слухачів до різних форм навчання.

Новітні технології (очно-заочна і дистанційна форма 
навчання) і нові інтеграційні дисципліни повинні більш 
активно залучатися до навчального процесу.
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Вступ. Інтеграційні процеси, що спостерігаються в 
усьому світі обумовлені соціальним замовленням суспіль-
ства, виконання якого визначить дієздатність і конкурен-
тоспроможність кожної національної освітньої системи, 
кожного університету, кожного викладача.

В той же час сучасні уявлення про методи передаван-
ня знань, взагалі в вищій освіті й у медичній освіті осо-
бливо потребують їх  якнайскоріших змін. Дійсно, в світі 
існує понад 8000 академічних дисциплін, понад 6000 мов. 
Відповідно практично неможливо домогтися адекватного 
розуміння наукових і прагматичних проблем, а також гар-
монізації освіти в різних країнах. Украй необхідне нове 
розуміння проблем передавання знань, змісту освіти та 
управління нею. Усвідомлення необхідності змінення ло-
гіки функціонування систем освіти зумовило ініціативу 
ряду країн у пошуку нових механізмів забезпечення при-
вабливості та конкурентоздатності національних систем 
освіти. 

Реалії сьогодення потребують впровадження принци-
пово нових підходів також до післядипломного навчання, 
в першу чергу, в медицині. 

На часі поставлені питання післядипломного до-
даткового проблемно – орієнтованого навчання, що 
включають такі нові напрями як полідисциплінарність, 
мультідисциплінарність та трансдисциплінарність. Саме 
вони мають забезпечити створення гнучкої і мобільної 
системи додаткової освіти, спрямованої як на задоволення 
запитів конкретної особистості, галузі, регіону, так і інте-
грації перспективних напрямів розвитку народного гос-
подарства. Зрозуміло, необхідна також апробація нових 
технологій, створених на базі інформаційних технологій, 
що діагностують отримані знання. Для цього необхідне 
створення єдиного банку контрольно – вимірювальних 
методик для перевірки залишкових знань не тільки з дис-
циплін, а й з навчальних модулів. Не менш важливим стає 
й введення так званої «нелінійної» схеми організації на-
вчального процесу.

Мета роботи: формалізація сучасних напрямів інте-
грації знань та освіти.

Результати та їх обговорення. Введемо визначення. 
Будемо розуміти під полідисциплінарністю навчальну 
технологію вивчення феномену (явища) одночасно з різ-
них сторін декількома науковими дисциплінами в форматі 
відсутності такої характеристики як інтегративність. Кож-
на дисципліна зберігає власну методологію. 

Міждисциплінарність інтегрує різні методології та 
практики [1]. Вона досить часто вживається як синтез тео-
ретичних знань, умінь, технологій. Усі вони будуються на 
певних когнітивних стратегіях. Отже, епістемологічний 
контекст міждисциплінарних досліджень є невід’ємною 
їх компонентою. Саме в цьому сенсі міждисциплінарними 
є сучасні біотехнології та нанотехнології. 

Розвиток науки в ХХ сторіччі носив явно міждисци-
плінарний характер, що зумовило необхідність розроблен-
ня методології міждисциплінарних наукових досліджень, 
включаючи нові перспективні архітектури інтелектуаль-

них комп’ютерних систем. Очевидно, що міждисциплінар-
на парадигма передбачала побудову єдиної (уніфікованої) 
міждисциплінарної системи знань, що забезпечувала фор-
малізовану постановку та вирішення конкретних завдань 
при виконанні перспективних наукових досліджень. Зро-
зуміло, що одним із головних завдань міждисциплінарних 
досліджень є забезпечення ефективної міждисциплінарної 
взаємодії на всіх етапах життєвого циклу вирішення фун-
даментальних і прикладних наукових проблем [6].

Важливо підкреслити, що після етапу міждисциплі-
нарних досліджень очікувалася поява більш високого ета-
пу – трансдисциплінарності, що не обмежувався б суто 
міждисциплінарними відносинами, а розмістив би ці від-
носини всередині глобальної системи, без суворих кордо-
нів між дисциплінами» (Ж. Піаже, 1948). Отже, трансдис-
циплінарність, можна уявити як новий простір знань, що 
є, по-суті, гіпердисципліною. Подібна трансдисциплінар-
ність повинна бути «координатором усіх дисциплінарних 
і інтердисциплінарних систем навчання та інновацій на 
основі загального аксіоматичного підходу» (Еріх Янч, 17).

Численні публікації останніх років у даній області в 
більшості своїй присвячено суто філософським пробле-
мам трансдисциплінарних досліджень, їх феноменологіч-
ної сутності, понятійним аспектам [7–9]. Підкреслюєть-
ся, що поява зазначенних напрямів продиктована самим 
життям. Сьогоднішня наука далеко не завжди в змозі ви-
рішити складні міждисциплінарні проблеми внаслідок 
роз’єднаності наукових дисциплін і їх спеціалізації, слаб-
кої координації наукових колективів і їх тематики, відсут-
ності системного моніторингу та загальної формалізова-
ної мови представлення знань. Трансдисциплінарність як 
поняття, апелює до загальної наукової картині світу, що 
відображає реальний світ у всьому його різноманітті та 
багатопов’язаних складових – просторових, часових, ін-
формаційних і когнітивних [3, 4].

Таким чином, перехід від міждисциплінарності до 
трансдисциплінарності – це перехід від паралельного 
аналізу до конструктивного діалогу та реалізації спільних 
проектів. 

Раніше [1, 2] було запропоновано розглядати міждис-
циплінарність (так само як і трансдисциплінарність) як 
окремий розділ інформатики, маючи на увазі її системо-
утворюючу функцію. В цьому випадку сутність подібних 
підходів до дослідження комплексних науково – технічних 
проблем полягає в ефективному забезпеченні двоєдності 
концепцій поглиблення конкретних знань у предметній 
області (ПрО), з одного боку, та розширення охоплення 
проблеми, виходячи з реальності єдності світу, – з іншо-
го. Підкреслюється, що йдеться про появу нових відносин 
між поняттями вихідних наукових дисциплін, встанов-
лення нової системи законів, які їх пов’язують, вирішен-
ні завдань системної інтеграції при виконанні все більш 
складних завдань. При цьому знання вихідних дисциплін 
можуть залишатися незмінними, в найпростішому ви-
падку включеними цілком або частково в нову ієрархічну 
систему знань, або ж зазнати модифікацію завдяки про-
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цесам обміну парадигмальними положеннями, поняттями 
та методами різних наук (нелінійний випадок). Нелінійна 
міждисциплінарна взаємодія – норма еволюції сучасної 
науки. Процес, що багато разів повторюється: від однієї 
або групи дисциплін, через міждисциплінарну взаємодію 
в напряму, що наближає створення цілісної загальнонау-
кової картини світу [20]. 

Розроблення суворої методології трансдисциплінар-
ності наукових досліджень та освіти виявила особливу 
роль інформатики як елемента її системно – технологічної 
підтримки. Такий висновок абсолютно закономірний, вра-
ховуючи системоутворюючу роль сучасної інформатики 
та інтеграцію інформаційних технологій практично в усі 
галузі науки й освіти. Більш того, наука виявляється «ін-
формаційно навантаженою» й перетворюється поступово 
в e–science [28]. В освіті також відбуваються важливі змі-
ни: широке впровадження  віртуальної освіти (e–learning), 
систем автоматичного контролю знань, автоматичного 
виявлення здібностей, тощо. Фантастичні масштаби екс-
пансії інформаційних технологій надають небачені раніше 
зрушення в соціальній сфері [22]. 

Однак, слід зазначити нетривіальність і високу склад-
ність самого переходу від прямих методів наукових дослі-
джень до досліджень на основі професійного управління 
знаннями (knowledge management) і, звичайно ж, засобів їх 
методологічної та інформаційне – технологічної підтрим-
ки [4]. Такими засобами можуть бути знання-орієнтовані 
інформаційні системи з онтолого-керованою архітекту-
рою. Конструювання механізму, що лежить в основі мето-
дології наукових досліджень, безпосередньо пов’язано зі 
створенням концептуально-понятійного каркасу відповід-
них наукових теорій, в якості якого може служити сукуп-
ність формальних комп’ютерних онтологій конкретних 
предметних областей досліджень.

У той же час констатується [13]:   1) сучасний розрив 
між зростаючою кількістю знань збільшує збідніння вну-
трішньої ідентичності, веде до народження нових форм 
обскурантизму з незліченними соціальними та особистіс-
ними наслідками;

2) наріжний камінь трансдисциплінарності – семан-
тичне та практичне об’єднання сенсів, що знаходяться за 
межами окремих дисциплін. Крайнощі формалізму, стро-
гість визначень і докази абсолютної об’єктивності, що тяг-
нуть виключення суб’єкта, можуть мати тільки негативні 
наслідки;

3) трансдисциплінарність рішуче відкриває вихід за 
область точних наук, вимагаючи їх діалогу та їх прими-
рення з гуманітарними та соціальними науками, а також із 
мистецтвом, літературою, поезією та духовним досвідом.

Шлях трансдисципланарності пролягає через ство-
рення системології міждисциплінарної взаємодії як само-
стійного розділу інформатики, маючи на увазі вже згадану 
системоутворюючу її функцію, а також сукупність інфор-
маційних технологій постановки та вирішення складних 
науково-технічних проблем. 

Слід особливо зупинитися на ролі трансдисциплінар-
ності в медичній освіті. Останній період розвитку меди-
цини характеризуються надзвичайною інтеграцією досяг-
нень низки напрямів науки. Окрім згаданих біотехнологій, 
нанотехнологій різні дисциплінарні досягнення задіяні в 
таких напрямах як променева діагностика, кардіологія, 
кардіохірургія, офтальмологія, реабіліталогія та десятках 
інших. Ці технології надзвичайно швидко змінюються. 

Тому саме завдання висвітлювати їх в базових медичних 
курсах нереальна. Більш того, сама суть передавання 
знань змінюється. З’являються технології навчання дорос-
лих, андрагогічні принципи освіти. Відповідно на етапах 
безперервного професійного розвитку повинні реалізову-
ватися  багатоступенева  післядипломна медична освіта з 
вираженими елементами проблемної орієнтації.

Отже, йде мова про створення принципово нової сис-
теми освіти, при якій передавання знань здійснюється  де-
кількома етапами, в першу чергу,  шляхом  передавання 
базисних знань, а також шляхом проблемно-орієнтованого 
навчання (в прямому розумінні цієї технології), для якого 
найважливішими характеристиками є трансдисциплінар-
ність та створення необхідних компетенцій. Відповідно, 
обґрунтовується прогноз ефективності систем передаван-
ня знань, що, на думку експертів, визначає стратегію роз-
витку конкурентоспроможних університетів.

Головною та вирішальною визнається орієнтованість 
освітніх програм на ринок праці. Йдеться про рівень сприй-
нятливості вищої освіти до вимог економіки. У постінду-
стріальному світі освіта – не тільки необхідна умова роз-
витку суспільства та кожної країни, вона стала потужною 
галуззю економіки, від успішного розвитку котрої багато 
залежить економіка в цілому і, зрозуміло, культура краї-
ни [16, 17]. Не менш важливим є розвиток раціональної і 
плідної для ВНЗ і роботодавців систем взаємозв’язку.

Конкурентоспроможність ВНЗ визначається таким по-
казником, як його готовність і здатність до «швидкої добу-
дови спеціаліста», створення умов для «само проектування» 
фахівця відповідно соціальним замовленням. З цієї точки 
зору виникає необхідність створення нового інформаційно-
освітнього середовища, орієнтованого на побудову цілісної 
наукової картини. Однак її не можна «знайти» в підручнику 
або в лекціях викладача. Її можна тільки вибудувати на базі 
отриманих трансдисциплінарних знань, а це передбачає 
нову організацію навчального процесу.

На першому етапі підготовки фахівців (бакалавр / 
магістр) відповідно до вимог сьогодення компетентність 
є однією зі складових загальної характеристики спеціаль-
ності. Головним стає результат навчання. Результати на-
вчання можуть бути задані у вигляді опису того, що по-
винен знати, розуміти суб’єкт навчання по завершенню 
освітньої програми (дескриптори). Система дескрипторів 
є інваріантною, що полегшує підготовку та зіставлення 
різних освітніх систем. Як показав досвід, впровадження 
індивідуально-орієнтованого навчального процесу пози-
тивно оцінюється студентами, оскільки це дає об’єктивну 
оцінку їх діяльності протягом кожного семестру, визнача-
ючи їх рейтинг, що розширює їх права (вибору профілю, 
програми магістратури, зарубіжного стажування, отри-
мання іменної стипендії тощо).

Навчання на другому етапі зовсім інше. ВНЗ (навіть 
з багатими традиціями) не може навчити людину на все 
життя. Аналіз програм дисциплін показує, що переважна 
їх кількість направлена на єдину цільову установку – пере-
дати знання у відповідній області знань. Але цього вкрай 
недостатньо. 

 Суспільство повинно заохочувати освіту протягом 
усього життя, тому так безперспективні сьогодні супер-
ечки про те, скільки років повинен студент вчитися, які 
знання надавати в ВНЗі (фундаментальні або прикладні), 
а також дискусії стосовно фундаментальної ролі системи 
післядипломного навчання.
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Суть самої трансдисциплінарності освіти базується на 
наявності суттєвої нелінійності науки, складності, самоор-
ганізації, емерджентності інновацій, а її розвиток - на трен-
дах, що ґрунтуються на холістичному баченні реальності. 

Висновки. 1. Пропонується розділити навчання лі-
карів і провізорів у стратегії безперервного професійного 
розвитку в післядипломній медичній освіті на дві частини 
– базисну та додаткову (трансдицисплінарну, проблемно-
орієнтовану) з заданим рівнем компетентності.

2. Трансдисциплінарність в освіті визначає вузло-
ві предметні точки, через які об’єднуються природничі, 
соціальні та гуманітарні дисципліни, феноменологічні, 
описові підходи та підходи, що базуються на реальних, 
фундаментальних і прикладних законах, інженерних роз-
рахунках і ад’ювантних дослідженнях.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л. Л. Воронцова, В. А. Коваленко, М. І. Дуб

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Реформування всіх сфер розвитку Української держа-
ви значною мірою впливає на умови організації педаго-
гічного процесу в сучасних вищих навчальних закладах. 
Саме тому, стає очевидною необхідність запровадження 
інноваційних технологій, матеріалів та устаткування в на-
вчальний процес, що дозволить поліпшити якість надання 
освітніх послуг. 

Імплементація чинного Закону України „Про вищу 
освіту” неможлива без впровадження основних положень 
післядипломної освіти: спеціалізованого вдосконалення 

освіти та професійної підготовки слухачів шляхом по-
глиблення, розширення та оновлення знань, умінь та на-
вичок на основі здобутої раніше вищої освіти. Особливо 
актуальним в таких умовах постає питання модернізації 
освітньої діяльності, що стало можливим завдяки стрім-
кому розвитку інформаційних технологій.

Особливої уваги вимагає організація практичної під-
готовки лікарів-інтернів (не тільки за фахом „Лаборатор-
на діагностика”, але й з інших спеціальностей), оскільки 
випускники вищих навчальних закладів, маючи достатню 
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теоретичну підготовку відчувають дефіцит практичних 
навичок у своїй лікарській діяльності. Використання ме-
тодів активізації діяльності лікарів-інтернів – найбільш 
важливий принцип навчання на післядипломному рівні.

Відомо, що одним із найважливіших резервів під-
вищення ефективності вищої освіти є оптимізація само-
стійної роботи лікаря-інтерна, яка варіює за обсягом від 
100 % (при заочній формі навчання) до 30 % (при очній). 
Ураховуючи, що самостійна робота – це робота, яка за-
планована та виконується за завданням і при методичному 
керівництві викладача, але без його безпосередньої участі, 
значення її заключається не тільки в теоретичному оволо-
дінні дисципліною, але й в придбанні здатності брати на 
себе відповідальність, самостійно вирішувати проблему, 
знаходити конструктивні рішення, вихід зі складних з діа-
гностичної точки зору ситуацій тощо.

Для поліпшення якості підготовки лікарів-інтернів за 
спеціальністю „Лабораторна діагностика” викладачами 
кафедри клінічної лабораторної діагностики ДЗ „ЗМА-
ПО МОЗ України” широко використовуються такі види 
самостійної роботи, як підготовка реферативних мате-
ріалів та його презентація, опрацювання теоретичних 
основ прослуханого лекційного матеріалу, складання і 
розв’язування ситуаційних задач та тестів по темі заняття, 
пошук в комп’ютерних мережах додаткового навчального 
матеріалу, збір інформації та ознайомлення із зарубіжним 
досвідом, що стосується теми заняття, анотація опрацьо-
ваної додаткової літератури, підготовка до семінарів. При 
проведенні семінарських занять нами використовуються 
принципи і методи активного та інтерактивного навчан-
ня з широкою взаємодією між його учасниками. Також 
достатньо ефективним методом самостійної роботи, ми 
вважаємо, роботу слухачів із створеною на кафедрі біблі-
отекою, яка містить як електронні, так і паперові добірки 
фахових медичних видань, в тому числі і власні видання 

співробітників кафедри. Ефективність же самостійної ро-
боти лікарів-інтернів контролюється викладачем та оці-
нюється за допомогою спеціальних тестових завдань.

Саме тому, теоретичні знання в поєднанні з набутими 
практичними навичками, на наш погляд, дозволять готува-
ти фахівців, які відповідають сучасним високим вимогам. 
Такі фахівці з лабораторної діагностики можуть приймати 
правильні рішення при виборі адекватних лабораторних 
тестів, досягати надійних результатів досліджень, усувати 
можливі помилки аналізів й запобігати їм, а також змо-
жуть допомагати клініцистам в інтерпретації отриманих 
результатів, що, безумовно, сприятиме поліпшенню діа-
гностичного процесу, а головне, його вдосконаленню.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З КЛІНІЧНОЇ 
ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Л. Л. Воронцова, Ю. О. Кривохацька 

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

На сучасному етапі побудови нової системи охорони 
здоров’я в Україні виникає потреба безперервного удо-
сконалення професійної підготовки спеціалістів. Це пе-
редбачає оптимізацію навчального процесу в державних 
закладах післядипломної освіти, де клінічна лабораторна 
діагностика займає один з провідних напрямків. Високий 
професійний рівень фахівців з клінічної лабораторної діа-
гностики є невід’ємною складовою правильної постанов-
ки діагнозу і успішного  запровадження лікувальних захо-
дів. Саме тому навчання лікарів-лаборантів повинно бути 
безперервним. 

Відповідно до вимог World Federation of medical 
Еducation щодо безперервного розвитку лікаря і Закону 
України «Про вищу освіту» кафедра клінічної лабораторної 
діагностики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» працює в нап-
рямку поглибленого і поширеного впровадження дис-
танційного навчання в систему післядипломної освіти. 
Досвід показав, що місячні передатестаційні цикли (1 
раз в 5 років) не можуть замінити систему безперервної 

освіти, яка є загальноприйнятою у більшості зарубіжних 
країн. Доведено, що за умов відсутності поповнення нау-
кової інформації людина втрачає 20 % знань упродовж 
одного року, тобто, якщо фахівець не підвищує свій 
професійний рівень протягом 5 років, він ризикує майже 
цілком його втратити. Тому післядипломна освіта – це 
спеціалізоване удосконалення і оновлення професійних 
знань, а дистанційна форма навчання з часом стає все більш 
актуальною. На відміну від передатестаційних циклів, які 
є контролюючою системою, де оцінюється рівень знань та 
вмінь відповідно кваліфікаційній категорії, запровадження 
дистанційного навчання забезпечує безпе рервне мотивоване 
залучення до самоосвіти. Завдяки інди ві дуальному підходу 
до слухачів, дистанційна сис тема навчання підвищує рівень 
ефективності самостійної роботи, розкриває можливості 
для творчого опанування нових знань і умінь, що передбачає 
засвоєння алгоритмів лабораторних досліджень, професійне 
володіння сучас ними методами лабораторної діагностики і 
кваліфіковану інтерпретацію одержаних результатів.
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Кафедра клінічної лабораторної діагностики вико-
ристовує в навчальному процесі автоматизовані навчальні 
системи. Мультімедійна технологія дозволяє оптимізувати 
навчальний процес, і перш за все завдяки тому, що вона за-
ймає чільне місце в індивідуальній роботу курсантів. Про-
відну роль при цьому відіграє використання інтерактивно-
го довідкового матеріалу, що включає колекцію навчальних 
слайдів з гематологічних, імунологічних та цитологічних 
препаратів, одержаних на кафедрі, а також представлених 
в наукових виданнях відомих вчених. Так, зокрема, вико-
ристання на кафедрі плазменого телевізора з якістю зо-
браження full-HD з застосуванням цифрової відеокамери, 
підключеної до бінокулярного мікроскопу, дає можливість 
викладачеві не тільки дистанційно демонструвати пофар-
бовані препарати, але і конструювати тести, як на основі 
питань з теорії предмету, так і ставити діагностичні задачі 
щодо зображень гематологічних, цитологічних та імуно-
логічних досліджень. При цьому діагностичне рішення 
включає послідовність використання морфологічних, ци-
тохімічних, імунохімічних, молекулярно-генетичних по-
казників та даних гістологічного дослідження. При про-
веденні імунологічних досліджень, пов’язаних з оцінкою 
імунного статусу, визначаються параметри клітинного і 
гуморального імунітету, діагностичні показники, харак-
терні для автоімунних захворювань.

На кафедрі функціонує бібліотека на електронних та 
паперових носіях, а також добірка з поточних фахових ви-
дань  медичних журналів, яка включає сучасну вітчизняну 
та зарубіжну літературу по спеціальностям лабораторних 
гематологічних, загальноклінічних, цитологічних, біохі-
мічних та імунологічних досліджень.

Окреме місце в бібліотеці займають власні видання 
співробітників кафедри, затверджені МОН України: на-
ціональні підручники («Імунологія», 2013 р., «Клінічна 
біохімія», 2013 р.), навчально-методичні посібники: «Ла-

бораторні методи дослідження імунної системи», 2009 р., 
«Методи дослідження, аналіз та діагностичне значення до-
слідження показників гемограм», 2014 р., „Антигомоток-
сическая терапия и лабораторный контроль при лечении 
онкологических больных», 2015 р. (виданий в Германії).

Кафедрою отримані наступні патенти: „Спосіб діагнос-
тики ендогенної інтоксикації у хворих на ішемічну хворобу 
серця після хірургічного втручання”, 2013 р.; „Спосіб діа-
гностики бактеріоспермії у чоловіків з порушенням фер-
тильності” та „Спосіб діагностики ендотоксикозу у чолові-
ків з порушенням фертильності еякуляту”, 2015 р.

Таким чином, на післядипломному етапі освіти ка-
федра КЛД активно впроваджує в навчальний процес 
інноваційні технології, серед яких дистанційна форма на-
вчання дозволяє найбільш повно реалізувати можливості 
безперервної підготовки слухачів. На кафедрі створені не-
обхідні умови для засвоєння слухачами теоретичних знань 
та практичних умінь. Ефективність засвоєння і викорис-
тання інформаційних методів формується завдяки високій 
кваліфікації і професійній майстерності професорсько-
викладацького складу, який забезпечує методологічно гра-
мотну побудову навчального процесу.
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І. О. Вороньжев, І. О. Крамний, Ю. А. Коломійченко, О. П. Сорочан,  Н. А. Маміконова, Д. В. Сергеєв 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Хвороби органів сечовидільної системи займають 
важливе місце в структурі захворюваності і багато в чому 
визначають показники дитячої смертності. Відомо, що нео-
натальний період є одним з найбільш критичних у житті ди-
тини, коли відбувається серйозна перебудова його функціо-
нальних систем, насамперед сечовидільної системи, до по-
заутробного життя. Порушення в становленні цих життєво 
важливих систем реалізується в таку патологію, як  анома-
лії та вади розвитку нирок,  сечового міхура, пієлонефрит,   
сечокам’яна хвороба та ін. Численні наукові дослідження 
показали, що патологія органів сечовидільної системи у ді-
тей, особливо в  неонатальному віці,  характеризується сво-
єрідністю нозологічних форм і розвиток яких пов'язаний з 
порушеннями адаптації дитини до позаутробного життя. 

Променева діагностика (рентгенодіагностика та уль-
тразвукове дослідження) захворювань органів сечовиділь-
ної системи у дітей до теперішнього часу залишається 
однією з основних методик об’єктивного дослідження  в 
педіатрії. Проведений аналіз якості підготовки  рентгено-
логів з дитячих лікувально-профілактичних закладів та 

лікарів-рентгенологів центральних районних лікарень на 
циклах тематичного удосконалення показав, що у біль-
шості лікарів виникають певні труднощі в діагностиці  та 
диференційній діагностиці захворювань органів сечови-
дільної системи у дітей, особливо у новонароджених. 

У зв’язку з цим кафедрою рентгенології та дитячої 
рентгенології Харківської медичної академії післядиплом-
ної освіти на циклах тематичного удосконалення: «Проме-
нева діагностика в неонатології», «Променева діагностика в 
педіатрії» проводиться детальне викладання питань проме-
невої діагностики захворювань органів сечовидільної сис-
теми у дітей у вигляді лекцій, семінарських та практичних 
занять.

З цією метою слухачів циклів під час практичних за-
нять знайомлять з особливостями роботи рентгенкабінетів 
дитячих лікарень та перинатального центру, використан-
ням спеціальних пристроїв при проведенні променевих до-
сліджень дітей та новонароджених, сучасними методиками 
рентгенологічного дослідження органів сечовидільної сис-
теми у дітей раннього віку. Особлива увага надається питан-
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ням рентгенанатомії, фізіології та диференційної діагности-
ки захворювань органів сечовидільної системи у дітей і не-
доношених новонароджених (аномаліям та вадам розвитку, 
сечокам’яної хворобі, запальними захворюванням та ін.). 
Вивчення цих проблем проводиться як безпосередньо при 
дослідженні цього контингенту хворих, так і при ознайом-
ленні з великим архівним матеріалом кафедри. 

Кафедрою підготовлені і видані навчальні посібники 
за цією тематикою: «Невідкладна рентгенодіагностика 
захворювань внутрішніх органів у дітей раннього віку», 
«Променева діагностика аномалій та вад розвитку органів 
сечовидільної системи», «Методики променевого дослі-
дження сечовидільної системи», затверджене УМК МОЗ 
України керівництво в 2 т. «Педіатрична рентгенологія», 
які дають змогу слухачам самостійно вивчати цю пробле-
му, в т.ч. і при проведенні занять за кредитно-модульною 
системою та при дистанційному навчанні, оволодіти тео-
ретичними знаннями.

Все вищевикладене диктує необхідність подальшого 
поглибленого вивчення питань променевої діагностики 
захворювань органів сечовидільної системи  у дітей, в 
т.ч. і з урахуванням п.2.6 Наказу МОЗ України №340 від 
28.11.1997р. що дозволить суттєво покращити практичну 
підготовку дитячих рентгенологів, і, як наслідок, покра-
щити діагностику і лікування хвороб дитячого віку.
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Харківська медична академія післядипломної освіти

Хвороби легень займають важливе місце в структу-
рі захворюваності і багато в чому визначають показники 
дитячої смертності. Відомо, що неонатальний період є 
одним з найбільш критичних у житті дитини, коли від-
бувається серйозна перебудова його функціональних сис-
тем, насамперед  дихання і кровообігу, до позаутробного 
життя. Порушення в становленні цих життєво важливих 
систем реалізується в таку патологію легень, як респіра-
торний дистрес - синдром, пневмонії та ін. Численні на-
укові дослідження показали, що патологія легень у дітей 
в  неонатальному віці характеризується своєрідністю но-
зологічних форм, які не зустрічаються в дітей старшого 
віку і розвиток яких пов'язаний з порушеннями адаптації 
дитини до позаутробного життя.

Рентгенодіагностика захворювань гострих запальних 
захворювань легень у немовлят до теперішнього часу за-
лишається практично єдиною методикою об’єктивного 
дослідження органів грудної клітки в неонатології. Про-
ведений аналіз якості підготовки  рентгенологів з ди-
тячих лікувально-профілактичних закладів та лікарів-
рентгенологів центральних районних лікарень на циклах 
тематичного удосконалення показав, що у більшості ліка-
рів виникають певні труднощі в діагностиці  та диферен-
ційній діагностиці захворювань органів дихання у ново-
народжених, у тому числі пневмоній.

У зв’язку з цим кафедрою рентгенології та дитячої 
рентгенології Харківської медичної академії післядиплом-
ної освіти на циклах тематичного удосконалення: «Проме-
нева діагностика в неонатології», «Променева діагностика 

захворювань органів дихання та середостіння», «Проме-
нева діагностика в педіатрії» проводиться детальне викла-
дання питань променевої діагностики захворювань орга-
нів дихання у немовлят у вигляді лекцій, семінарських та 
практичних занять.

З цією метою слухачів циклів під час практичних занять 
знайомлять з особливостями роботи рентгенкабінетів пери-
натального центру, використанням спеціальних пристроїв 
при проведенні променевих досліджень новонароджених, 
сучасними методиками рентгенологічного дослідження ор-
ганів грудної клітки у дітей раннього віку. Особлива увага 
надається питанням рентгенанатомії, фізіології та диферен-
ційної діагностики як гострих захворювань легень, так і, 
особливо, їх ускладнень. Найбільші складності виникають 
у лікарів при діагностиці внутрішньоутробних пневмоній,  
особливо  у доношених і недоношених новонароджених. 
Вивчення цих проблем проводиться як безпосередньо при 
дослідженні цього контингенту хворих, так і при ознайом-
ленні з великим архівним матеріалом кафедри.

Кафедрою підготовлені і видані навчальні посібники 
за цією тематикою: «Променева діагностика захворювань 
органів дихання у новонароджених» «Рентгенодіагностика 
гострих захворювань органів дихання у дітей», «Невідклад-
на рентгенодіагностика захворювань внутрішніх органів у 
дітей раннього віку», затверджене ЦМК МОЗ України ке-
рівництво в 2 т. «Педіатрична рентгенологія», які дають 
змогу слухачам самостійно вивчати цю проблему, в т.ч. і 
при проведенні самостійних заняттях та при дистанційно-
му навчанні, оволодіти теоретичними знаннями.
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Все вищевикладене диктує необхідність подальшого 
поглибленого вивчення питань променевої діагностики 
захворювань органів дихання у немовлят, в т.ч. і з ураху-
ванням п.2.6 Наказу МОЗ України №340 від 28.11.1997 р. 
що дозволить суттєво покращити практичну підготовку 
дитячих рентгенологів, і, як наслідок, покращити діагнос-
тику і лікування хвороб дихальної системи у цих хворих.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ З АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: З ЧОГО 
ПОЧИНАТИ? 

С. І. Воротинцев1, С. М. Завгородній1, Н. О. Ярешко1, М. Гриньовська2

1Запорізький державний медичний університет
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Вступ. Декілька років тому Україною був вибраний 
євроінтеграційний напрямок подальшого розвитку сус-
пільства, що передбачає і деякі зміни післядипломного 
навчання з анестезіології. Принципово важливим є збіль-
шення строку стажування до середньоєвропейських 5 
років з анестезіології + 1 рік з інтенсивної терапії, але в 
сучасних умовах це малоймовірно. Тож, з чого починати? 

Основна частина. UEMS (Європейська Спілка Ме-
дичних Спеціалістів) та EBA (Європейська Рада з Анес-
тезіології) визначили стандарти післядипломної освіти з 
анестезіології з метою досягнення однакового рівня профе-
сійної компетенції анестезіологів із різних країн Європи. 
В запропонованих UEMS та EBA “Вимогах до навчання зі 
спеціальності анестезіологія, біль та інтенсивна терапія” 
найбільш важливими для будь-якої європейської фахівця 
з анестезіології визначені чотири загальні компетенції, 
а саме: а) Лікар-анестезіолог повинен бути експертом з 
анестезіології; б) Лікар-анестезіолог повинен мати якості 
лідера в медичному суспільстві; в) Лікар-анестезіолог по-
винен бути вченим та педагогом; г) Лікар-анестезіолог має 
бути професіоналом в організації надання анестезіологіч-
ної допомоги.

Щоб бути європейським спеціалістом з клінічної 
анестезіології лікар-інтерн повинен прогресивно досягти 
необхідного рівня ключової компетенції з 10 загальних та 
7 спеціалізованих галузей. Загальними є: 1. Менеджмент 
хвороби, оцінка пацієнта та його підготовка; 2. Інтрао-
пераційне ведення пацієнта та техніки анестезії; 3. Піс-
ляопераційне ведення пацієнта та менеджмент гострого 
болю; 4. Невідкладна медицина: ведення критичних ста-
нів, включаючи травму і початкову допомогу при опіках; 
5. Медичне та периоперативне ведення критично важких 
пацієнтів / Загальна інтенсивна терапія; 6. Практичні 
анестезіологічні процедури / Інвазивні та віазуалізаційні 
техніки / Регіональні блокади; 7. Якість – Безпека – Ме-
неджмент – Економіка охорони здоров’я; 8. Нетехнічні 
анестезіологічні навики; 9. Професіоналізм та етика; 10. 
Освіта, самоосвіта, наукові дослідження. До спеціалізова-

них галузей включено: 1. Анестезіологія в акушерстві; 2. 
Менеджмент дихальних шляхів та хірургія; 3. Торакаль-
на та серцево-судинна анестезіологія; 4. Нейроанестезі-
ологія; 5. Анестезіологія в педіатрії; 6. Анестезіологія у 
віддалених місцевостях / Амбулаторна анестезіологія; 7. 
Багатопрофільний менеджмент болю. 

Для кожної з галузей UEMS та EBA визначили рівень 
ключової компетенції, позначений літерами A, B, C, D,  які 
підтверджують, що лікар-інтерн: A: Має знання, описує…; 
B: Виконує, володіє, демонструє під керівництвом; C: Ви-
конує, володіє, демонструє самостійно; D: Навчає або ке-
рує іншими у виконанні, володінні та демонстрації. Слід 
зазначити, що по закінченні інтернатури 61% компетенцій 
має бути на рівні D та 32% - на рівні C. Рівень компентенції 
В (6%) визначений тільки для наступних здібностей інтер-
на: має знання та розуміння сучасних принципів навчання 
в медицині; бере участь у наукових дослідженнях, які пу-
блікуються у виданнях з експертною оцінкою колег; має 
базові анестезіологічні знання про серцево-легеневе шун-
тування та пристрої; може описати нефармакологічні та 
інвазивні стратегії подолання болю; може описати покази 
та протипокази до фізичної та психологічної терапії, ре-
гіональних блокад, імплантованих фармакологічних пре-
паратів та електричних стимуляторів; розпізнає та описує 
інциденти при інтервенційних процедурах та їх лікування. 
Рівень А (1%) зустрічається у “Вимогах…” тільки однора-
зово для компетенції –  усвідомлення базових принципів 
доказової медицини.

Для кожної області експертних знань, зазначених 
вище, було визначено детальний перелік “цілей навчання”, 
що складають учбовий план і складаються із теоретичних 
знань та практичних навичок і вмінь. Ці “цілі” є реаліс-
тичними кінцевими точками, які повинні бути досягнуті 
до кінця періоду навчання в інтернатурі з анестезіології. 
Вони також представляють собою вимірні кінцеві точки, 
які повинні бути основою для розробки майбутніх методів 
об’єктивної і надійної оцінки придбання компетенцій по 
всій навчальній програмі.
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Важливим розділом європейського підходу до на-
вчання є достатня компетентність вчителів. Для ви-
кладачів і інструкторів у “Вимогах…” UEMS та EBA 
визначено п’ять ключових компетенцій, які впливають на 
ефективність навчання, а саме: а) Створення позитивного 
клімату навчання; б) Професійне ставлення до резидентів; 
в) Зв’язок цілей навчання; г) Оцінювання резидентів; 
д) Зворотній зв’язок для резидентів. Для підвищення 
педагогічних знань професорсько-викладацького складу 
EPD (Комітет освіти і підвищення кваліфікації) та EBA 
наполегливо рекомендують застосовувати існуючи 
програми “Навчи Вчителів”, котрі повинні бути побудовані 
на переконанні, що розвиток освітніх компетенцій є 
безперервний процес, пов’язаний як з концептуальним 
навчанням, так і з поведінковою практикою.

Які ми маємо розбіжності з європейськими “Вимога-
ми…”, якщо не брати до уваги головне – строки навчання? 
По-перше, українська програма інтернатури з анестезіоло-
гії складається з двох частин – очної та заочної, умовно від-
окремлюючи теорію від практики. По-друге, незважаючи 
на те, що кількість курсів (галузей) в українській програмі 
більше, слід зазначити, що в ній замало часу приділяється 
організаційним питанням, а навчання дослідницькій ді-
яльності та основам педагогіки зовсім відсутнє. По-третє, 
європейський навчальний план є більш конкретним, бо пе-
релічує конкретні вимоги до теоретичних та практичних 
знань та вмінь в кожній конкретній галузі. По-четверте, 
рівень компетенцій українських інтернів оцінюється за 
3-бальною шкалою (знати, вміти, володіти), ігноруючи 
необхідність оцінки педагогічних та організаційних на-
вичок. І, нарешті, заключне: в українській програмі немає 
ані слова про вимоги до викладачів, які керують навчан-
ням інтернів і повинні забезпечити належний рівень на-
дання інформації.

Тож, з чого починати, щоб досягти європейського 
рівня післядипломної освіти? По-перше – мати бажання 
змінитись самим, а не чекати вказівок з Європи, бо ніхто 

із європейців не буде навчати українців проти їхньої волі. 
По-друге – переглянути учбовий план в межах дозволених 
програмою 20% змін, максимально наближаючись до “Ви-
мог…” UEMS та EBA стосовно відсутніх в українській 
програмі пунктів. По-третє – доповнити існуючу систему 
оцінювання знань та вмінь інтернів більш конкретними да-
ними з конкретних розділів (курсів) навчальної програми. 
Завершальним етапом навчання інтернів має стати справ-
жній екзамен зі спеціальності на зразок європейського з 
об’єктивним оцінюванням та можливістю виставлення 
незадовільних оцінок. По-четверте – враховуючи вели-
чезний досвід закордонних колег, постійно запрошувати 
їх для навчання викладачів з анестезіології як правильно 
вчити лікарів-інтернів майбутніх анестезіологів.

В Україні вже почалися деякі зміни в напрямку “анес-
тезіологічної” євроінтеграції. В 2014 році на кафедрі 
анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. Шупика 
запровадили багатомодульний екзамен, а в 2016 році Ін-
ститут післядипломної освіти Національного медичного 
університету ім. О.О.Богомольця провів навчальний курс 
“Навчи Вчителів”. Всім відомо, що ці події відбулися за-
вдяки ентузіазму конкретних людей, небайдужих до май-
бутнього української анестезіології. Бажано, щоб таких 
людей було більше.

Висновки. Європейські стандарти післядипломної 
освіти в Україні можна втілити вже сьогодні, якщо кожно-
му починати це робити на своєму рівні: педагогу – в меж-
ах дозволених змін навчальної програми, керівнику – за-
стосовуючи “європейське” навчання вчителів.
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АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НА ТРЕНІНГОВОМУ ПОРТАЛІ ВДНЗУ «УМСА»

С. О. Гаєвський, М. М. Потяженко, О. Є. Кітура, Н. Л. Соколюк, Н. О. Люлька, Т. В. Настрога.

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

 Вступ. Важливим етапом професійної підготовки 
лікаря-інтерна являється складання інтегрованого ліцен-
зованого іспиту «Крок-3»,  що проводиться наприкінці 
першого року навчання в інтернатурі. Для більш ефектив-
ного тренінгу розроблений та впроваджений в обов’язкову 
підготовку до іспитів “Крок-3 Загальна лікарська підго-
товка” та “Крок-3 Стоматологія” інтернет-портал, що дає 
змогу лікарям-інтернам тренуватися в зручний для них 
позааудиторний час (http://medtest.dentaero.com/ та http://
test.dentaero.com/) 

Основна частина. З метою забезпечення цілісності 
та конфіденційності інформації було досліджено рівень 
інформаційної безпеки порталу, частоту навмисних та не-
навмисних порушень під час активної роботи користувачів 
та детально проаналізовано реальні випадки інформацій-
них загроз. Для виявлення випадків і способів проведення 
інформаційних атак та оцінки ії активності та успішнос-
ті проводився аналіз логів хостинг-провайдера та власне 

порталу з використанням PHP-скриптів, спеціально розро-
блених для виявлення та оцінки наслідків подібних атак, 
а також оперативного цілодобового  (24/7) інформування 
адміністратора  для оперативного аналізу та запобігання в 
“ручному” режимі. 

На протязі року активного функціонування пор-
талу (01.01.2014 – 01.01.2015) зафіксовано 318 інфор-
маційних інцидентів, з них: DDoS –225 ( 70,7% ), атаки 
на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу 
хостинг-провайдера – 52 (16,4%), атаки типу “крадіжка 
особистості” (включаючи спроби підбору індивідуальних 
паролів доступу до особистих сторінок користувачів 
ресурсу) – 27 (8,5%), спроби отримання адміністративного 
доступу до ресурсу (підбір паролів адміністраторів та 
аудиторів) – 12 (3,8%), SQL-ін’єкції з метою отримання 
доступу до баз даних ресурсу – 2 (0,6%). Найбільша 
активність зловмисників спостерігалась в осіннє-зимовий 
період, що відповідало загальному сезонному розподілу 
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загальної мережевої активності користувачів. Відмічений 
короткочасний зріст активності у березні (18.2% всіх атак 
на протязі календарного року) відповідав підвищенню 
активності користувачів порталу у період активної під го-
товки до іспиту “Крок-3”, що вказує на зв’язок вияв лених 
інформаційних інцидентів з безпосереднім функціо-
ну  ванням порталу та може свідчити  про навмисність 
інформаційних загроз у цей період.

Висновки. Серед інцидентів, пов’язаних з інформа-
ційною безпекою, переважали неспецифічні мережеві 
DDoS-атаки. Випадки специфічних атак, що можуть бути 
класифіковані як навмисні, включав атаки типу “крадіжка 

особистості”, спрямовані на отримання несанкціоновано-
го адміністративного доступу до ресурсу або несанкціо-
нованого доступу до особистої сторінки учасника. Ак-
тивність таких атак була значно вищою безпосередньо у 
період активного тренінгу перед іспитом “Крок-3”.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

В. А. Гриб, М. Ю. Купновицька-Сабадош, С. І. Геник, Л. Т. Максимчук, О. О. Дорошенко

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. На сьогоднішній день реформування системи 
вищої медичної освіти України у відповідності до міжна-
родних стандартів передбачає впровадження у підготовці 
лікарів інноваційних технологій та перегляд традиційних 
методів організації навчання. На усіх етапах навчання не-
обхідним є формування чіткої мотивації до безперервного 
професійного розвитку для підтримки відповідного рівня 
знань та навиків [3, 4]. 

Основна частина. Першим етапом післядипломної 
підготовки лікаря зі спеціальності «Неврологія» є на-
вчання в інтернатурі. Перспективним напрямком викла-
дацьких інновацій при навчанні фахівця стає розвиток 
інтерактивного підходу в здійсненні навчального процесу, 
впровадження новітніх методів його організації та введен-
ня кредитно-модульної системи у підготовці лікаря [1, 5]. 

«Інтерактив» у перекладі з англійської означає «здат-
ний до взаємодії» («inter» - взаємний, «act» - діяти). 
Цей метод передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне вирішення проблем 
на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. В 
інтерактивному підході навчального процесу з метою 
підвищення якості викладання теоретичного курсу широко 
використовують новітні технології викладання лекційного 
матеріалу: проблемні лекції, лекції майстер-клас, лекції 
прес-конференції [2, 6]. Широко використовують тестову 
систему перевірки якості теоретичних знань під час 
семінарських занять.

Ведучим в практичній підготовці лікаря-інтерна зали-
шається традиційний метод роботи - його активна участь в 
обстеженні хворого: оволодінні професійним виконанням 
та відшліфуванні майстерності визначення патологічних 
неврологічних симптомів. Під керівництвом викладача ін-
терн удосконалює інтерпретацію сучасних лабораторно-
інструментальних методів обстеження, вчиться форму-
лювати діагноз, проводити диференціальний діагноз та 
визначати лікування. Не менш впливовим в підготовці 
лікаря-невролога є правильна організація самостійної 
роботи із залученням низки інноваційних технологій та 
сприяння до участі в науково-дослідницькій роботі.

На кафедрі неврології  та нейрохірургії підготовка 
лікарів-інтернів здійснюється за типовим планом. 

Форми навчання на кафедрі різні: лекції з найбільш 
актуальних питань неврології, семінарські та практичні 
заняття, участь в науково-практичних та патанатомічних 

конференціях, вивчення і реферування спеціальної літера-
тури, участь в науково-дослідницькій роботі, самостійна 
робота в клініці та оволодіння практичними навичками 
роботи з хворими, участь в клінічних обходах та клінічних 
розборах хворих з доповіддю інтерна про кожного хворо-
го, якого він курує сумісно з лікуючим лікарем. Комплекс 
сучасних вимог до забезпечення якісного навчального 
процесу як теоретичного курсу, так і практичних навиків 
складаються з двох важливих напрямків:

- забезпечення якісного рівня викладання теоретично-
го курсу зі спеціальності «Неврологія»;

- забезпечення якісного оволодіння практичними на-
виками.

Суть якісного викладання теоретичного матеріалу 
полягає у необхідності начитки високоінформативних 
та доступних лекцій. Лекції на очному циклі присвячені 
анатомії, фізіології та топічній діагностиці, сучасним ме-
тодам дослідження нервової системи. Лекційний матеріал 
охоплює і основні нозологічні форми: ураження перифе-
ричної нервової системи, запальні захворювання головно-
го та спинного мозку, порушення кровообігу головного та 
спинного мозку, спадково-дегенеративні та демієлінізую-
чі захворювання, неврози, травми головного та спинного 
мозку, їх наслідки, захворювання вегетативної нервової 
системи.

Запровадження в науковий процес сучасних техноло-
гій докорінно змінює роль лектора під час лекції. Нами 
широко використовується метод «інформативного повідо-
млення»: аудіовізуальні презентації, відеофільми, графіки 
інтегральних схем патогенезу, алгоритму діагностики і лі-
кування з використанням протоколів надання медичної до-
помоги при неврологічних захворюваннях, затверджених 
МОЗ України. Важливо, щоб під час лекції використання 
мультимедійних ресурсів призводило до максимального 
залучення слухачів-інтернів у спільну з лектором роботу з 
освоєння та аналізу матеріалу, його проблемної інтерпре-
тації. Поєднання коментарів лектора з відеоінформацією 
або анімацією значно мотивує увагу слухачів до інформа-
ційного матеріалу. Досить цінним при викладанні теми є 
демонстрація діагностичних заходів в динаміці лікування 
окремих пацієнтів із практики лектора за допомогою пре-
зентацій, відеофільмів з висвітленням основних симпто-
мів та синдромів, недоліків та успіхів у веденні конкрет-
ного пацієнта. Подальше засвоєння лекційного матеріалу 
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проводиться у вигляді коротких співбесід у діалоговому 
режимі (питання-відповідь). 

Таким чином, при викладанні теоретичного матеріалу 
у вигляді лекцій на кафедрі в основному використовується 
дидактичний цикл навчання, варіантом якого є проблемна 
лекція, яка створює певні ситуації і залучає слухачів до 
їх вирішення. Такий метод за даними анкетування дозво-
лив лікарям-інтернам засвоїти тему та окремі її складові 
в два рази швидше і ґрунтовніше, ніж при традиційному 
читанні лекції. При віддаленому контролі (через 6-8 мі-
сяців) рівень збережених знань лекційної теми становив 
до 65%, тоді як при традиційній лекції – менше 26%. Ви-
сокоефективному засвоєнню матеріалу при інтерактив-
ній лекції сприяло також надання інтернам цих лекцій в 
електронному варіанті, що дало їм можливість постійно 
переглядати матеріали за потреби, в той час як паперові і 
електронні носії текстів традиційних лекцій у відриві від 
схем і таблиць не сприяють систематизації матеріалу.

Засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється на 
семінарських заняттях, які також  проводяться із залучен-
ням інноваційних методик із використанням семінарів-
презентацій з відеодемонстрацією клінічних випадків за 
темою; семінарів-тренінгів, семінарів у вигляді ділової 
гри, реферативних конференцій-семінарів. 

Практичне заняття за темою проводиться біля ліжка. 
Кожен із інтернів застосовує набуті ним практичні нави-
чки обстеження клінічних хворих на додипломному етапі 
навчання та удосконалює їх.

Висновки. Таким чином, післядипломне навчання ін-
тернів зі спеціальності «Неврологія» створюється на під-
ставі єдності теоретичного і практичного курсів. Застосу-
вання інноваційних технологій у навчанні інтернів забезпе-
чує активацію клінічного мислення, стимулює самостійне 
прийняття рішень та залучає до реальної творчої роботи.

Інтегральний підхід у структурі післядипломної осві-
ти, використання методів традиційного та інтерактивного 
навчання сприяє кращому оволодінню та поглибленню 
знань і навичок, ніж заходи стандартного викладання. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМБІНОВАНОЇ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
ЛІКАРІВ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ-ГІСТОЛОГІВ

О. М. Гуров, Д. Б. Гладких 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Сучасний стан розвитку комунікаційних технологій 
в Україні спонукає до впровадження нових комбінованих 
форм підготовки лікарів судово-медичних експертів на 
базі новітніх освітянських методик. На нашу думку, тако-
го підходу до підготовки фахівців потребують саме спеці-
альності, кількість лікарів в яких є невеликою. Однією з 
таких спеціальностей є «судово-медична гістологія». 

Кафедра судово-медичної експертизи Харківської 
медичної академії післядипломної освіти є опорною з 
цієї спеціальності та єдиним в державі центром де здій-

снюється підготовка фахівців з судово-медичної гісто-
логії для потреб експертних закладів судово-медичної 
експертизи України. На теперішній час в бюро-судово-
медичної експертизи за штатним розписом передбачено 
170 ставок лікарів судово-медичних експертів-гістологів, 
але фактично працює приблизно 120 осіб, тобто рівень 
укомплектованості штатів дорівнює близько 70%. В дея-
ких експертних закладах у відділені судово-медичної гіс-
тології працює однин або два фахівця. Оскільки в кожній 
області є  одне бюро судово-медичної експертизи, відпо-
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відно в окремих регіонах в наявності лише один або два 
лікаря судово-медичного гістолога, що створює проблему 
підготовки фахівці пов’язану з його тривалим відряджен-
ням до закладу післядипломної освіти. Відсутність фа-
хівця на період його навчання на циклі тематичного удо-
сконалення або передатестаційному циклі унеможлив-
лює виконання відповідних експертиз протягом місяця. 
Без гістологічного дослідження тканин судово-медична 
експертиза трупа у багатьох випадках є неповноцінною, 
оскільки не вирішуються питання діагностику виду, дав-
ності, характеру, зажиттєвості ушкоджень, встановлення 
характеру морфологічних змін тощо. Не менш важливе 
значення мають суттєві матеріальні витрати слухача під 
час відрядження.  

Розвиток та поширення методик дистанційного на-
вчання у галузі медицини на базі телекомунікаційних тех-
нологій  створили необхідні засади до післядипломної під-
готовки фахівців шляхом комбінованої очно-дистанційної 
форми навчання. Найбільш раціональною відповідно до 
специфіки спеціальності пропонується така форма на-
вчання. Протягом першого тижня слухач має навчатися на 
кафедрі. Протягом цього часу, після зарахування на цикл, 
здійснюється відповідна безпосередня підготовка, а у разі 
передатестаційного циклу - лікар також складає базовий 
комп'ютерний контроль. Наступні два тижні триває дис-

танційне навчання слухача, який перебуває на робочому 
місці. Протягом цього періоду відповідно до розкладу 
занять здійснюється проміжний контроль. Останній тиж-
день навчання слухач перебуває на кафедрі де продовжує 
навчання з безпосереднім спілкуванням з викладачем та 
складанням заключного іспиту.

Така форма навчання потребує внесення певних змін 
до «Шкали значень різних видів діяльності лікарів (про-
візорів) у період між передатестаційними циклами», яка 
затверджена наказом МОЗ України від 07.07.2009 року 
№484, щодо можливості нарахування балів за змішаною 
формою навчання. Потребує уточнення пункт 3 шкали 
(підвищення кваліфікації за дистанційною формою на-
вчання у закладах (на факультетах) післядипломної осві-
ти), яким передбачено нарахування балів у кількості 10, 
однак не вказана тривалість циклу. На нашу думку запро-
понована очно-дистанційна форма проведення циклів має 
дорівнювати за кількістю балів циклам, які проводяться за 
традиційною очною формою навчання.

Отже, запропонована очно-дистанційна форма підго-
товки лікаря судово-медичного експерта разом  з  економі-
єю бюджетних коштів забезпечить безпосередній контакт 
з викладачем під час очної частини циклу, а експертний 
заклад зможе залучати за сумісництвом фахівця до екс-
пертної роботи протягом заочної частини циклу.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДРУЧНИКА «КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ З РЕЦЕПТУРОЮ» ПРИ 
ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ІНТЕРНАМ  ФАХУ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ» НА 

КАФЕДРІ ТЕРАПІЇ І ГЕРІАТРІЇ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА.

О. В. Давидович1, Л. А. Стаднюк1, М. В. Олійник1, Н. Я. Давидович, І. Р. Мікропуло1, В. О. Лихацька2,                   
Т. Р. Волощук1, І. В. Чепой1

1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
2 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

Вступ. В роботі розглядається проблема методичного 
забезпечення викладання клінічної фармакології у відпо-
відності з освітньо-кваліфікаційними програмами, напи-
сано підручник «Клінічна фармакологія з рецептурою», 
який підготовлено відповідно до діючої програми з клі-
нічної фармакології.

Основна частина. За останні десятиріччя на ринку 
України з’явилась велика кількість медикаментів, як ві-
тчизняних, так і іноземних фірм-виробників. У зв’язку з 
цим виникає необхідність їх систематизації, що обумови-
ло відгалуження нового напрямку клінічної медицини – 
клінічної фармакології. Нове сторіччя висуває підвищені 
вимоги до якості підготовки фахівців-медиків, зокрема, в 
галузі клінічної фармакології. Усе це зумовило необхід-
ність написання підручника «Клінічна фармакологія з ре-
цептурою», в якому поєднано сучасні аспекти призначен-
ня медикаментів та нові методичні підходи до викладання 
цього предмету.

Видами навчальних занять згідно з планами є: 1) 
лекції, 2) практичні та семінарські заняття, 3) самостій-
на робота студентів. Теми лекційного курсу розкривають 
проблемні питання відповідних розділів клінічної фарма-
кології, на практичних і семінарських заняттях інтерни 
знайомляться із формами випуску медикаментів, випису-
ють рецепти, вчаться самостійно призначати ліки хворим 
при різних захворюваннях.

В підручнику описано двадцять тем, які охоплюють усі 
групи лікарських засобів, що використовуються в сучас-
ній медицині. В кожному розділі висвітлено мету заняття, 
актуальність теми та її значення для практики, програма 
самопідготовки інтернів, детально описані препарати та їх 
форми випуску, схеми призначення при різних нозологіях. 
Для полегшення вивчення матеріалу інтернам запропоно-
вані ситуаційні задачі з еталонами відповідей, надаються 
ілюстровані матеріали (медикаменти, інформаційні ано-
тації, альбоми «нові лікарські засоби»). Для контролю за 
вивченим матеріалом викладачі до кожної теми надають 
перелік вихідного рівня знань та вмінь інтернів.

Висновок. Таким чином, використання підручника 
«Клінічна фармакологія з рецептурою» при викладанні 
фармакології інтернам з фаху «Внутрішні хвороби» до-
зволить майбутнім лікарям краще засвоїти предмет, орієн-
туватися у методиках призначення певних медикаментів 
при лікуванні різних захворювань. 

Література:
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цес: реальність та шляхи переходу до європейського освіт-
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Вступ. Модель лікаря загальної практики – сімейно-
го лікаря є центральною складовою організаційних пе-
ретворень, що базуються на запроваджених підходах до 
підвищення як локальної ефективності функціонування 
лікувально-профілактичних закладів, так і структурної 
ефективності системи охорони здоров’я в цілому.  Роль 
сімейного лікаря полягає в забезпеченні медичної допо-
моги всім мешканцям дільниці, в тому числі і людям по-
хилого віку.

Основна частина. З метою кращого вивчення сімейни-
ми лікарями особливостей діагностики, лікування і профі-
лактики захворювань у пацієнтів літнього віку кафедрою 
терапії і геріатрії НМАПО ім. П. Л. Шупика було надруко-
вано навчальний посібник  «Актуальні питання геронто-
логії і геріатрії у практиці сімейного лікаря» за редакцією 
Ю. В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.А. Стаднюка. Підручник 
складається з шести розділів:

- сімейна медицина як пріоритетний напрямок розви-
тку охорони здоров’я в Україні;

- загальні питання геронтології;
- фактори, що визначають здоров’я літніх людей;
- підходи до діагностики та лікування захворювань у 

похилому віці;
- вікові структурно-функціональні зміни органів і сис-

тем. Особливості діагностики, лікування і профілактики 
захворювань у пацієнтів літнього віку.

В розділі сімейна медицина як пріоритетний напря-
мок розвитку охорони здоров’я в Україні сімейний лікар 
знайомиться з організацією геріатричної допомоги в Укра-
їні, загальними тенденціями постаріння населення в Укра-
їні, вітчизняною законодавчою базою захисту прав людей 
літнього віку.

Розділ другий присвячений загальним питанням ге-
ронтології, перебігу артеріальної гіпертензії у осіб стар-
ших вікових груп.

Основи соціальної геронтології, психологічні особли-
вості людей літнього віку та організація геріатричної до-
помоги в Україні і світі описані в третьому розділі.

Четвертий розділ присвячений особливостям хар-
чування старшого покоління, факторам, які визначають 
здоров’я та активне довголіття.

В п’ятому розділі подано схеми лікування хронічного 
больов ого синдрому та метаболічної терапії в геріатрич-
ній практиці.

Останній розділ охоплює особливості діагностики, лі-
кування захворювань органів дихання, серцево-судинної 
системи, шлунково-кишкового тракту, ендокринної систе-
ми у літніх пацієнтів. Особливу увагу приділено питанню 
діагностики та лікування остеопорозу – системного захво-
рювання, що характеризується зниженням маси кісткової 
тканини, порушенням архітектоніки кісткової тканини, і в 
подальшому сприяє підвищеній ламкості кісток та висо-
кому ризику виникнення переломів.

Висновки. Сімейні лікарі в період навчання на кафедрі 
терапії і геріатрії використовуючи навчальний посібник 
«Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сі-
мейного лікаря» детально вивчають особливості діагнос-
тики, перебігу, лікування людей похилого віку, набувають 
навичок встановлення ефективної взаємодії з літньою лю-
диною не впливаючи на незалежність її особи.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА–СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Г. О. Данильчук, Я. І. Венгер, Г. В. Чернецька, О. С. Єгоренко

Одеський національний медичний університет

Актуальність. Сучасна система професійної освіти 
зазнає багатопланову модернізацію. Так, відповідно до 
світових тенденцій та керуючись Законом України «Про 
вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014, почали приділяти 
суттєве значення розвитку симуляційного медичного на-
вчання, що є одним із шляхів створення і впровадження 
нових конкурентоспроможних технологій для забезпечен-
ня інноваційного розвитку суспільства та підготовки фа-
хівців, зокрема післядипломників.

Якість підготовки фахівця – комплекс здібностей, які 
відрізняють спеціаліста від інших фахівців аналогічної 
посади та визначають можливість спеціаліста виконува-

ти професійні завдання на тому рівні, який задовільняє 
потребам суспільства або окремих закладів, конкуренто-
спроможність спеціаліста на ринку праці. 

Основна частина. Медицина сьогодення потребує 
нової методики оцінювання якості медичної післяди-
пломної освіти, яка б об’єктивно оцінювала наявні зна-
ння та вміння, здатність виконувати та використовувати 
їх на практиці. Також треба враховувати необхідність 
розвитку прагнення до подальшого удосконалення осо-
бистості.

З метою вдосконалення якості професійної підготовки 
медичних фахівців, у тому числі під час післядипломної 
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освіти, у навчальний процес все частіше імплементуються 
методи симуляційного навчання. 

Так, в Навчально-інноваційному центрі практичної під-
готовки лікаря на базі Одеського національного медичного 
університету проводиться навчання лікарів-інтернів спеці-
альності “Загальна практика-сімейна медицина” із застосу-
ванням традиційних та інноваційних методів навчання. На-
вчання проходить із застосуванням симуляторів вищого рів-
ня реалістичності: Hal та Pediatric Hal Five Years, програмне 
забезпечення яких самостійно фіксує дії курсантів, таким 
чином підвищуючи рівень об’єктивізації оцінювання. 

На відміну від традиційної системи навчання, за до-
помогою інноваційних симуляційних методів є можливим 
з початку навчити, а потім —  об’єктивно оцінити якість 
проведення тієї чи іншої навички, діагностичних мані-
пуляцій, алгоритмів дій, етико-деонтологічних та інших 
питань завдяки можливостям програмного забезпечення, 
фіксації дій за допомогою систем відео- та звукозапису, 
відео- та звуковідтворення, використанням оцінювальних 
листів, проведення пре- та посттестування, анкетування і 
самооцінювання. В свою чергу, все це дозволяє контролю-
вати ступінь засвоєння отриманих знань. 

Висновок. Таким чином, впровадження симуляційних 
методів навчання у вітчизняну післядипломну освітню 
медичну практику дозволить підвищити якість підготовки 
медичних кадрів та підготувати конкурентоспроможних 
фахівців із різних спеціальностей.  
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Вступ. Сучасний розвиток медичної науки та прак-
тики, соціально-економічне перетворення суспільства та 
реформування охорони здоров’я, зумовлює необхідність 
вносити системні корективи у підготовку та підвищен-
ня кваліфікації медичних працівників із наближенням їх 
освіти до міжнародних стандартів та першочерговим за-
безпеченням якості їх навчання та рівня практичних умінь. 
У цьому плані велике значення має безперервна медична 
освіта – переддипломна – післядипломна та безперервний 
професійний розвиток.

Підґрунтям для цього є системне підвищення якості 
освіти на інноваційній основі, модернізація та впрова-
дження професійних стандартів у відповідності до світо-
вого досвіду, вимог європейського ринку праці, оновлення 

класифікатору професій та розробка ефективної системи 
навчально-методичного забезпечення освіти, що включає 
розвиток індустрії сучасних засобів навчання – електро-
нних, технічних, інформаційно-комунікаційних [1,2,3 ].

Основна частина. Наш досвід роботи на післяди-
пломному рівні свідчить про те, що сучасне  навчально-
методичне забезпечення гарантує випускникам достатню 
теоретичну основу, але при цьому існує певний дефіцит 
практичної підготовки, особливо коли це стосується хі-
рургії. 

Тому перший крок – слід починати з відбору в ін-
тернатуру з хірургії із студентських лав. В основою цього 
відбору повинна бути  покладена професійна мотивація 
студента. У цьому плані слід звертати ретельну увагу на 
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студентів, які цілеспрямованно готуть себе до вибраної 
за покликанням спеціальності–хірургії (студент здійснює 
поглиблене вивчення анатомії та топографічної анатомії, 
хірургії та парахіругічних дисциплін, бере участь у роботі 
хірургічного студентського наукового гуртка, у Всеукраїн-
ській олімпіаді з хірургії, бере участь в ургентних чергу-
ваннях у хірургічному відділенні, асистує на операціях). 
Слід відновити субординатуру з хірургії на VI році навчан-
ня або виділити спеціальні години (дні) для стажування 
студента у хірургічних клініках. Такий підхід  дозволить 
формувати вже на дипломному рівні ключові (базові, уні-
версальні) і професійні компетенції та дасть можливість 
для  випускників використовувати  засвоєні  фундамен-
тальні знання, уміння і навички з хірургії, а також способи 
діяльності для вирішення практичних і теоретичних про-
блем вже на післядипломному рівні. 

Другий крок – закріплення 2-3 інтернів-хірургів за 
досвідченим, високопрофесійним викладачем. Він буде 
відповідати за кінцевий результат навчання інтерна,- фор-
мування його професіоналізму та компетентності.

Третій крок – індивідуалізація навчання. Викла-
дач складає індивідуальну програму навчання інтерна-
хірурга, в якій закладається формування клінічного мис-
лення та самостійного прийняття рішення, особливості 
діагностично-лікувального процесу при тій чи іншій пато-
логії, формування клінічного та заключного діагнозу, ви-
бір лікувальної тактики, поетапне опанування практичних 
навичок (хірургічні маніпуляції, етапи оперативних втру-
чань та їх самостійне виконання).

Четвертий крок – активізація самостійної діяльності 
інтерна-хірурга. Це самостійне чергування інтерна в клі-
ніці з інформацією про результати чергування на лікар-
ській конференції; доповідь про стан хворого (хворих) під 
час обходу професора, доцента, завідувача відділення; за-
читування показань до операції; підготовка до клінічного 
розбору хворого та до проведення клінічної чи патолого-
анатомічної конференції; самостійний амбулаторний при-
йом  хворих із хірургічною патологією та участь у профі-
лактичних оглядах; самостійне заповнення карти стаціо-
нарного хворого, участь у відео конференціях. 

П’ятий крок – симуляційне навчання. Симуляцій-
ний тренінг це реалістичне моделювання сценаріїв пато-
логічних станів, хірургічних маніпуляцій, оперативних 
втручань та інших клінічних ситуацій. Перевагою його 
є можливість багаторазового відпрацювання визначених 
вправ та дій та доведення їх до автоматизму. Симуляційне 
навчання  дозволяє реалізувати якісно новий вид практич-
ної підготовки інтерна-хірурга та об’єктивно оцінити його 
рівень практичних знань та вмінь.   

Шостий крок - залучення до наукової діяльності 
інтерна-хірурга. Мається на увазі самостійне виконання 
наукових досліджень з актуальних проблем хірургії або 
участь у наукових кафедральних розробках, підготовка 
до другу наукових статей,  огляд наукових статей з тої 
чи іншої тематики з хірургії, участь у проведені науково-
практичних конференціях. Це розширяє горизонти  знань 
та вмінь інтерна, розвиває його творчу діяльність, спону-
кає до вивчення іноземних мов.

 Сьомий крок – вище перераховані кроки не можливо 
здійснити без застосування інформаційних та телекому-

нікаційних технологій. Можливість зв’язку через Інтернет 
забезпечує вільний доступ інтернів-хірургів до вітчиз-
няних та закордонних інформаційних ресурсів (PubMed, 
MEDLINE, PreMEDLINE, Scirus, Google Scholar, Science 
Research Portal, Windows Live Academic, High Wire Press, 
Research Index та інші), до баз даних з різноманітних на-
вчальних дисциплін, інтерактивних   енциклопедій та 
довідників, електронних підручників, дисків. Наявність 
якісних  web-сторінок кафедр допомагає розміщувати ма-
теріали, що необхідні для навчання інтернів, рекомендова-
них джерел інформації, тести, навчальні відеофільми.   

Восьмий крок – дистанційне навчання. Його можна 
розглядати як варіант самопідготовки лікаря-інтерна, яку 
він здійснює у вільний та зручний для нього час. Дистан-
ційне навчання дозволяє легко перевіряти участь інтерна 
в даній роботі, індивідуалізувати її результати, допомагає 
більш об’єктивно оцінити рівень теоретичної підготовки 
кожного інтерна в період очного та заочного  навчання. 

Дев’ятий крок – заочне  навчання інтернів-хірургів 
на заочних базах (обласних, міських та центральних ра-
йонних лікарнях). У цьому плані велике значення має ви-
бір досвідченого, висококваліфікованого хірурга, хірурга 
вищої категорії, під керівництвом якого буде здійснюва-
тися програма стажування інтерна. Важливою умовою за 
контролем якісної підготовки  інтернів-хірургів на заочних 
базах є  систематичний виїзд викладачів кафедри хірургії. 
Цей виїзд повинен  включати; ознайомлення з умовами 
роботи інтернів, надання методичної допомоги кураторам 
інтернів, проведення науково-практичних конференцій, 
проведення показових обходів та оперативних втручань. 
Необхідною умовою стажування інтерна на заочних ба-
зах є можливість користування електронним ресурсом 
кафедри. Кожен інтерн повинен мати  свій, індивідуаль-
ний пароль і логін, які він одержує на початку навчання в 
інтернатурі.  Під своїм електронним іменем лікар-інтерн 
хірург, в зручний для нього час, має можливість зайти на 
електронну базу кафедри і дистанційно приступити до ви-
вчення теоретичного матеріалу, представленого у вигляді 
гіпертекстового ілюстрованого матеріалу. В той же час, 
викладач, за допомогою контролюючих програм  може 
оцінити його рівень засвоєння цього матеріалу або давати 
індивідуальні завдання.

Десятий крок – стажування під час проходження ін-
тернатури у провідних хірургічних клініках України та за-
кордоном.

Висновки. Таким чином, покрокове навчання інтерна-
хірурга закладає основу його професіоналізму та компе-
тентності.
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року - [Електронний ресурс].- http://www.moz.gov.ua/ua/
portal/dn_201012227_p.html



244

ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ  ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ

О. В. Дорошенко, В. Й. Пожар, Д. Ю. Сидоров

Харківська медична академія післядипломної освіти

Швидкий розвиток інформаційних технологій, а також 
існуючий рівень розповсюдженості сучасних технічних 
пристроїв, які підключені до Інтернету сприяє зміненню 
підходів до проведення лекційних занять у післядиплом-
ній підготовці лікарів й пошуку ефективних шляхів вико-
ристання електронних засобів навчального призначення. 

Серед електронних засобів, які є доцільними під час 
лекційних занять, на нашу думку, особливе місце на-
лежить відеоресурсам навчального призначення. За до-
помогою відео можна під час заняття продемонструвати 
процеси, які в реальності є тривалими (розвиток певного 
захворювання) або надто швидкими (наприклад, робота 
системи кровообігу в організмі людини); показати перебіг 
і результати сучасних наукових досліджень, використання 
нових пристроїв для діагностики, профілактики і лікуван-
ня захворювань тощо. Додаткових зручностей при вико-
ристанні відео надають можливості у будь-який момент 
зупинити перегляд з тим, щоб обговорити зі слухачами 

незрозумілі або дискусійні моменти; повторити перегляд 
будь-якого сюжету для того, щоб звернути увагу на окремі 
моменти (наприклад, певні симптоми); супроводити пе-
регляд відео контрольними запитаннями, щоб зрозуміти 
ступінь розуміння слухачами матеріалу, що викладається, 
і скоригувати подальше заняття з урахуванням отриманих 
результатів. Слід зазначити, що використання відео на за-
няттях не потребує додаткової спеціальної підготовки ви-
кладача в сфері інформаційних технологій,  а базується на 
уміннях знайти необхідну інформацію в Інтернеті, яка від-
повідає ситуації на занятті і обраній методичній лінії, ви-
брати необхідний сюжет, завантажити програвач, органі-
зувати діяльність слухачів під час перегляду тощо. Таким 
чином, застосування відео на лекційних заняттях переда-
тестаційного циклу сприятиме інформаційній насиченості 
лекції, сприятиме поглибленню наявних знань слухачів і 
спонукатиме їх до постійної роботи над удосконаленням 
професійних умінь і навичок. 

«КОМПЛАЄНС» ЛІКАРІВ ДО ОТРИМАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ: РЕАЛІЇ, МОЖЛИВОСТІ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ

М. Я. Доценко, С. С. Боєв, І. О. Шехунова, Л. В. Герасименко 

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Метою роботи стало визначення факторів, які стиму-
люють лікарів до професійного навчання. Було проведено 
анкетування 120 лікарів – слухачів, результати якого до-
зволили виділити наступні групи стимулів: моральні, ма-
теріальні, реалізація власних амбіцій.

Коріння моральних стимулів виникають з установок, 
прийнятих в сім'ї та регіональному осередку. Однак, коли 
після закінчення ВНЗ молодий лікар стикається з реаліями 
життя, нерідко актуальність цієї тези знижується, залиша-
ючись провідною тільки у відчайдушних «романтиків».

Серед матеріальних стимулів можна виділити зарпла-
ту та доплати, які лікар отримує при отриманні більш ви-
щої лікарської категорії. Зарплата лікаря є дуже низькою 
і доктору навіть важко утримувати сім'ю. З добавками за 
категорію дохід лікаря все одно є більш низьким, ніж у 
середнього менеджера. У багатьох країнах при опануван-

ні нової, складної методики втручання, лікар отримує до-
даткову оплату. В Україні така система відсутня. В даний 
час зарплата лікаря є слабким стимулом до підвищення 
знань.

За часів князя Володимира, Україна посідала провідні 
позиції у світі по освіченості населення. Таке ж положен-
ня займає Україна і в даний час. Що до медичної освіти, то 
в Україні завжди вважалося престижним бути причетним 
до медицини. Медики були і є вшановані люди. З іншого 
боку, якщо ти є лікар, то цей факт «тішить» твоє самолюб-
ство. І все це заставляє лікаря підвищувати свій професій-
ний рівень.

Можна зробити висновок, що система охорони здоров'я 
в Україні потребує реформування. При цьому зарплата лі-
каря, його положення в суспільстві повинна безпосеред-
ньо залежати від його професійних знань і умінь.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В. Г. Дубініна, Т. П. Опаріна, К. Г. Богданов, І. О. Котова

Одеський національний медичний університет

EXPERIENCE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USING IN 
POSTGRADUATE EDUCATION IN  ODESSA NATIONAL  MEDICAL UNIVERSITY

V. Dubinina, T. Oparina, K. Bogdanov, I. Kotova

Odessa

В роботі обговорені сучасні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті. На-
ведені приклади впровадження дистанційних методів навчання кафедрами Одеського національного медичного університету. 
Зроблено висновок про доцільність використання таких технологій на післядипломному етапі навчання лікарів.

The article condemned by the modern aspects of the use of information and communication technologies in postgraduate education. 
Examples of implementation of distance learning by departments of Odessa National Medical University are given. It is a platoon of the 
appropriateness of such technologies on the stage of postgraduate medical training.

Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнення 
новітніх інформаційних технологій в різні галузі діяльнос-
ті людини не дають вибору галузі медичній освіти зали-
шатися осторонь цього процесу. Виклики, які стоять перед 
Україною, зростаюча конкуренція в освітянському просто-
рі, просто примусять заклади вищої освіти  вже в близько-
му майбутньому перейти до активного впровадження спе-
ціалізованих інформаційно -комуникаційних  технологій  в  
повсякденну  практику навчального процесу.

В Одеському національному медичному університеті 
успішно реалізовано програму «Впровадження інформа-
ційних та комунікаційних технологій в освіту та науку» 
щодо розвитку бази застосування технологій в освіті, на-
укових дослідженнях та управлінні. В рамках виконання 
Закону України «Про основні заходи розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» в 
ОНМедУ затверджена на засіданні Вченої ради «Страте-
гічна Концепція інформаційної модернізації університету  
на 2013 – 2015 р.р.» з планом заходів, які забезпечують її 
виконання.  Вважаємо доцільним поділитися деякими під-
сумками втілення цієї програми в практику післядиплом-
ної освіти. 

На факультеті післядипломної освіти сучасні інфор-
маційно – комунікаційні  технології використовуються 
вже багато років, з часів відкриття в Одеський обласній 
клінічній лікарні центра комунікаційних технологій. На 
теперішній час телемедичне консультування лікарів з де-
кількох районів області  поширилось до нарад, консиліу-
мів,  тематичних  лекцій  та семінарів з актуальних питань 
акушерства та гінекології, хірургії, онкології, нейрохірур-
гії, анестезіології, інтенсивної терапії та інших спеціаль-
ностей, які проводяться провідними фахівцями універ-
ситетських клінік та клінічних кафедр університету  для 
лікарів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.   
Кафедри терапевтичного спрямовання також активно бе-
руть участь  у втіленні сучасних технологій у підготовку 
лікарів. Наприклад, кафедра загальної практики та медич-
ної реабілітації має успішний досвід в проведенні курсів 
тематичного удосконалення  лікарів за фахом «Загальна 
практика – сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби». 
Кафедра сімейної медицини та загальної практики здій-
снює теоретичну підготовку лікарів-інтернів на суміжних 
циклах у Миколаїві та Херсоні за дистанційною модел-

лю. Разом ці кафедри проводять спеціалізацію лікарів на 
фахом «Загальна практика – сімейна медицина» також з 
використанням телекомунікаційних систем.  Надання ме-
тодичної допомоги керівникам лікарів-інтернів на заочних 
базах теж здійснюється за допомогою таких технологій.

Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні в 
системі освіти, торкаються підготовки не лише лікарів, а 
і спеціалістів фармацевтичного напряму. В ОНМедУ на 
фармацевтичному факультеті проводиться підготовка та-
ких спеціалістів за денною і заочною формами навчання. 
Очно-дистанційна модель - це гнучкіший і оперативний 
варіант роботи, яка активно використовується при підго-
товки спеціалістів даного профілю.

В університеті працює сучасний відео - аудіо комплекс 
(мультивідеопроектори, відеомагнітофони, поляризовані 
екрани, кадропроектори, відеопанелі та інше). Дистанцій-
не управління технікою дозволяє викладачеві особисто ке-
рувати її роботою і використовувати на лекції комбіновано 
декілька технічних засобів. Наявність унікального  відео-
обладнання дозволяє створювати самостійно відеофільми 
для навчального процесу. В університеті створена потуж-
на відеотека - понад 500 відеофільмів з різних галузей ме-
дицини, авторами багатьох з них є співробітники кафедр 
університету.  Кафедри хірургічного профілю широко ви-
користовують в навчальному процесі відеотрансляції опе-
ративних втручань, дистанційне навчання за допомогою 
телеконференцій.

Для методичного забезпечення викладання навчальних 
дисциплін на факультеті післядипломної освіти  ОНМедУ 
розроблені  навчальні програми з урахуванням особливос-
тей дистанційного навчання; інструктивно-методичні ма-
теріали щодо проведення семінарських та практичних ро-
біт; навчальні і контрольні тести; роздавальний матеріал з 
навчальних дисциплін; методичні матеріали для самостій-
ної роботи. На ВЕБ-сторінках кафедр розміщена вся необ-
хідна інформація. Інтерни та слухачі циклів підвищення 
кваліфікації, перепідготовки та стажування мають доступ 
до робочих планів дисциплін, презентацій лекцій, мето-
дичних рекомендацій та матеріали підготовки до практич-
них занять, банків навчальних таблиць, відеофільмів, що 
суттєво полегшує їм пошук сучасної інформації з пред-
мета та підвищує якість її засвоєння. Інтерни та слухачі 
активно використовують  сучасну  електронну бібліотеку 
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університету, в якій створено 57 електронних кафедраль-
них баз даних, що повністю забезпечує самостійну роботу  
інтернів та слухачів циклів підвищення кваліфікації, пере-
підготовки та стажування за будь-яким фахом.

Вважаємо, що втілення в практику вищої медичної осві-
ти сучасних  інформаційно – комунікаційних технологій з 
оптимальним вибором для кожного учасника освітнього 

процесу (викладача, інтерна, слухача) форм та методів пода-
чі інформації, темпу викладання навчального матеріалу, за-
безпечення індивідуальних потреб в навчанні,  допомогают 
створити й реалізувати таке комплексно - методичне забез-
печення навчальних дисциплін професійного спрямування,  
яке сприятиме розвитку інформаційно- технологічної куль-
тури майбутніх лікарів всіх ланок охорони здоров’я.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ

Г. І. Кліщ1, Н. І. Єлагіна1, Н. О. Федчишин2 
1ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

2Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка

Вступ. Система післядипломної медичної освіти є важ-
ливою і невід’ємною складовою безперервної освіти. Її метою 
є забезпечення поглиблення, розширення й оновлення про-
фесійних компетентностей фахівців. Післядипломна освіта 
сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному підви-
щенні професійно рівня та забезпечує потреби суспільства і 
держави у конкурентоспроможних фахівцях.

Основна частина. Динамічний розвиток економіки, на-
уки і техніки, інтенсивне зростання потоку інформації поста-
вили перед післядипломною освітою ряд нових завдань, зо-
крема відновлення й збагачення інтелектуального потенціалу 
суспільства, вирішення проблем зайнятості, забезпечення від-
повідності якості підготовки фахівців запитам ринку праці та 
вимогам роботодавців [2]. 

Існуючу систему післядипломної освіти України не мож-
на назвати вичерпною й всеохоплюючою через обмежений 
вибір форм і видів підвищення кваліфікації (передатестаційні 
цикли, цикли тематичного удосконалення, науково-практичні 
конференції, освітні семінари, лекційні курси). Така ситуація 
зумовлює необхідність удосконалення вже існуючих і пошуку 
нових форм систематичного підвищення рівня знань лікарів. 

Перспективним для ефективної діяльності післядиплом-
ної системи освіти є поповнення новими варіативними фор-
мами організації підвищення кваліфікації лікаря упродовж 
професійного життя та їх результативної адаптації в умовах 
розвитку країни. Це широке впровадження дистанційних ін-
терактивних та заочних методів навчання із застосуванням 
телекомунікаційних технологій і самопідготовки за різними 
інтернет-програмами [3]. 

Згадані вище форми навчання мають значні переваги над 
традиційною системою підвищення кваліфікації, а саме:

- більш повне задоволення потреб практичної охорони 
здоров’я в освітніх послугах;

- економічна ефективність для установ охорони 
здоров’я;

- гнучкість системи післядипломної освіти для прак-
тичного лікаря;

- можливість залучення додаткових людських ресур-
сів із різних регіонів країни в якості викладачів та авторів 
курсів;

- підвищення соціальної й професійної мобільності 
фахівців, їхньої соціальної активності, кругозору, рівня 
самосвідомості;

- широкі можливості одержання знань практичним 
лікарем за місцем проживання без відриву від основного 
місця роботи;

- ефективніша робота з персоналом, який вже має до-
свід і надає перевагу сучасним технологіям самостійного 
навчання [1].

Висновки. В умовах модернізації системи післяди-
пломної педагогічної освіти доцільно говорити про не-
обхідність кардинального оновлення функцій, змісту та 
організаційних форм системи післядипломної медичної 
освіти України через розробку багатоваріантних програм 
підвищення кваліфікації медичних працівників, що будуть 
реалізовуватися через різні форми навчання – денну, очно-
заочну, дистанційну, самоосвітню діяльність тощо при на-
данні можливості лікарю самостійного вибору форми та 
місця навчання.
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З. В. Єлоєва, Т. О. Філонова, Г. В. Кривошей 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Процеси інтеграції Європейських країн, у тому числі 
України, в єдину спільноту в останні десятиріччя поши-
рились на науку й освіту, без розвитку яких неможливий 
прогрес в охороні здоров’я. В Україні створена концепція 
додипломної та післядипломної освіти у відповідності з 
вимогами Всесвітньої освітянської федерації, яка дозволяє 
суттєво покращити якість підготовки як студентів, так і лі-
карів, сприяє зростанню конкурентоздібності українських 
фахівців в Зоні Європейської вищої освіти. Одним із поло-
жень цієї Концепції є триступенева післядипломна підго-
товка фахівців, третім етапом якої визнано безперервний 
професійний розвиток (БПР). Провідними в теперішній 
час є принципи інтерактивного навчання – активної учас-
ті аудиторії, що навчається, в процесі оволодіння новими 
знаннями, перехід від кількісного до якісно нового рівня 
отримання інформації.

 1. БПР характеризується  самоосвітою, а не тільки 
підготовкою під чиїмось керівництвом, і продовжується 
протягом всього професійного життя кожного лікаря й є 
передумовою забезпечення якості медичної допомоги; 
сам лікар несе відповідальність за підтримку власної ком-
петенції на належному рівні.

 2. Особливості навчання дорослих зумовлені усвідом-
ленням сенсу навчання: якщо же їх сподівання не виправ-
довуються, то вони перестають навчатися. Дорослі краще 
навчаються в атмосфері активного залучення до процесу 
вдосконалення з використанням власного досвіду. Вели-
чезне значення саме для дорослої аудиторії є перехід до 
навчання в малих групах, де можлива взаємодія та розви-
ток навичок кооперації-співпраці. Викладач у цій ситуації 
повинен працювати з конкретними особистостями, з їх 
сильними та слабкими сторонами, індивідуальними зді-
бностями та схильностями.

3. Всесвітні соціальні мережі знайшли застосування 
також в освітній діяльності. У мережі Internet на даний 
момент нараховується близько 300 тисяч англомовних 
ресурсів, що містять відеолекції з педіатрії, але, на жаль, 
завдання з педіатричних дисциплін у форматі «віртуальний 
пацієнт» не знайшли ще гідного місця. Для підвищення 
ефективності знань з педіатрії, доцільним є розміщення 
в соціальних мережах ситуаційних задач, тестового 
контролю КРОК-3, практичних навичок, відеофільмів 
тощо. Важливою складовою підготовки лікаря до атестації 
є ознайомлення з наказами МОЗ України, медичними 

протоколами та стандартами лікування; всі необхідні 
нормативні матеріали є доступними на державних сайтах 
і підбірки фахової літератури є в віртуальних бібліотеках.

4. Важливим компонентом навчання дорослих може 
бути бінарна лекція, яка дозволяє розглядати конкретну 
проблему з різних боків і ефективніше проводити дифе-
ренційну діагностику. Наприклад, питання харчування 
дітей раннього віку можна розглядати як із суто педіа-
тричної точки зору, так і з позицій дитячого стоматоло-
га. Така лекція обов’язково є проблемною, пов’язаною 
з творчим навчанням і умінням викладачів створити 
складну діагностичну ситуацію, що має дискусійний 
характер. Лекція вдвох є спробою інтеграції великого 
наукового матеріалу різних дисциплін при розгляді най-
більш складних випадків, що моделює реальну ситуацію 
обговорення теоретичних і практичних питань двома фа-
хівцями у формі діалогу. 

5. Лекція із заздалегідь запланованими помилками ви-
конує водночас мотиваційні, діагностичні та контрольні 
функції; матеріалом для подібної лекції можуть стати лі-
карські недоліки.

6. Лекція-консиліум передбачає попередню спільну 
підготовку до неї викладача та слухачів. Лектор заздале-
гідь просить лікарів письмово поставити питання, сор-
тує їх за змістом і готує лекцію, яка проходить у вигляді 
клінічного розбору складної діагностично-лікувальної 
ситуації.

7. Лекції-конференції набули особливого значення на 
післядипломному етапі навчання із впровадженням дис-
танційної освіти.

8. Компетентнісний підхід полягає в конкретизації 
мети навчання через види діяльності,  які повинен засвої-
ти лікар під час спеціалізації (перелік професійних умінь, 
модернізація методичного забезпечення, критерії оцінки 
вмінь). Зокрема, це може досягатися методом професій-
ного тренінгу.

Висновки. Систему освіти дорослої аудиторії 
потрібно орієнтувати на самоосвіту, самостійну роботу під 
керівництвом  викладача, підвищення мотивації та сенсу 
навчання, використання можливостей соціальних мереж, 
застосування різних видів подання лекційного матеріалу, 
внаслідок чого можна отримати сформовану особистість 
професіонала, який може розвиватися протягом всього 
професійного життя.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І 
ТЕРАПІЇ 

В. М. Ждан, М. Ю. Бабаніна, Є. М. Кітура, Г. В. Волченко, Л. М. Шилкіна, М. В. Ткаченко, О. А. Кир’ян

Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Важливою особливістю навчального процесу 
в галузі післядипломної медичної освіти також є тісне по-
єднання теоретичної та практичної підготовки фахівців, 
тому велике значення має саме комплексність навчання: 

використання дистанційних форм на етапі теоретичної 
підготовки, періодичне “живе” спілкування з досвідчени-
ми фахівцями у вигляді семінарів чи майстер-класів та на-
ступна практична робота безпосередньо з пацієнтом.
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USING INNOVATIVE WEB TECHNOLOGIES IN CONTINUOUS POSTGRADUATE EDUCATION OF 
DOCTORS

Larysa Zhuravlyova, Nataliіa Lopina, Anna Zhuravlyova

Kharkiv National Medical University

В статті відображено використання сучасних інформаційно-освітніх веб-технологій для реалізації безперервної медичної 
освіти, зокрема післядипломного етапу навчання, наведена детальна структура сайту клінічної кафедри та аналіз власного 
досвіду. 

In the article described using of the modern information and educational web technologies for implementing continuous medical 
education, including postgraduate training phase, provided detailed web-site structure of the clinical department, analyzed our own 
experience.

У зазначених умовах необхідно докладати всіх мож-
ливих зусиль для забезпечення якості підготовки сімейних 
лікарів, застосовувати новітні форми навчання – безпе-
рервне навчання, навчання на робочому місці, дистанцій-
не навчання, щомісячні семінари-тренінги для сімейних 
лікарів тощо.

Основна частина. Одним з рішень може бути 
впровадження у практику охорони здоров'я сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які набу-
вають все більшої популярності у різних країнах світу.

Дистанційне навчання в обов’язковому порядку пе-
редбачає взаємодію викладача і лікаря-курсанта, але озна-
чена взаємодія організована спеціальними засобами та 
методами, виходячи із можливостей, що надають сучасні 
телекомунікаційні технології.

Дослідження впливу впровадження елементів дис-
танційних форм навчання проводилося викладачами ка-
федри сімейної медицини і терапії на циклі спеціалізації 
та передатестаційному циклі з фаху “Загальна практика 
– сімейна медицина”. Курси проводилися за тематичним 
планом кафедри сімейної медицини і терапії, і на філії ка-
федри у м. Кременчук. Оцінка ефективності використаних 
педагогічних технологій проводилася наприкінці циклу 
шляхом проведення тестування за допомогою ліцензова-
ної комп’ютерної програми «Elex» (пропонувалося 150 
питань 2-3 рівня складності з відповідного фаху) та шля-
хом перевірки опанування практичними навичками згідно 
стандартизованих карт практичних навичок.

Були використані наступні дистанційні навчальні тех-
нології: дистанційні on-line-лекції для загальної цільової 
аудиторії, дистанційні on-line-семінари, дистанційні інди-
відуальні on-line-консультації.

Висновки. Аналізуючи проведену роботу можна зро-
бити висновок:

Слухачі циклів спеціалізації та передатестаційного 
циклу на кафедрах післядипломної освіти є досить мо-
тивованими до навчання, і в майбутньому така мотивація 
буде тільки зростати за рахунок підвищення вимог та ін-
дивідуальної конкуренції в галузі. 

Основним напрямом діяльності освітніх закладів в 
майбутньому буде не надання конкретних знань із спеці-
альності, а формування творчої особи з креативним мис-
ленням, здатної створювати нові знання на базі доступної 
інформації і власного досвіду. 
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підготовки лікарів у сучасних умовах : наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю. – 24 березня 2016р., м. Полтава. – С.76-78.

Вступ. Сучасна медична освіта характеризується без-
перервністю, динамічністю, що вимагає від лікаря постій-
ного підвищення своєї кваліфікації і сприяє збереженню 
його конкурентоспроможності та реалізується багато в 
чому завдяки інноваційним веб-технологіям. Впрова-
дження в освітній процес інформаційно-освітніх техноло-
гій сприяє безперервному підвищенню кваліфікації ліка-
ря фактично на робочому місці, без відриву від основної 
діяльності, що складає оcнову проблемної, практично-

орієнтованої післядипломної підготовки, спрямованої на 
покращання теоретичних і практичних навичок і сприяє 
поглибленню знань за обраною спеціальністю, обміну до-
свідом між колегами [2].

Основна частина. Для реалізації безперервної 
післядипломної підготовки фахівців згідно Закону України 
"Про вищу освіту" колективом кафери  було розроблено 
сайт кафедри внутрішної медицини № 3 Харківського 
національного медичного університету (ХНМУ)  (http://
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vnmed3.kharkiv.ua/) [1]. На сайті представлені матеріали 
для широкого кола фахівців з внутрішніх хвороб - кар-
діологів, ендокринологів, ревматологів, пульмонологів, 
гастроентерологів. На нашу думку, структура сучасного 
інформаційно освітнього сайту клінічної кафедри медич-
ного університету для реалізації безперервного фахово-
го розвитку лікарів може поєднувати: розклад, новинну 
стрічку, електронну бібліотеку публікацій, сервіс для про-
ведення вебінарів, медіатеку (відеолекції, презентації), 
засоби мережевого тестування і контролю знань, інтерак-
тивні навчальні системи, каталог освітніх матеріалів для 
конкретної цільової аудиторії (студенти, інтерни, лікарі), 
систему доступу до зовнішніх медичних веб-ресурсів (по-
силання), медичні он-лайн кулькулятори, систему дистан-
ційного навчання (наприклад Moodle).

Розклад, новинна стрічка містить інформацію про май-
бутні конференції і проведені заходи, оновлення на блозі з 
основних проблем внутрішньої медицини у відповідності 
зі спеціалізованими рубриками внутрішньої медицини.

Електронна бібліотека публікацій представлена мате-
ріалами, які щорічно оновлюються: навчальні та методичні 
посібники, статті за спеціалізіваними рубриками. На сайті 
кафедри встановлений сервіс для проведення вебінарів, 
які широко застосовуються для підвищення рівня знань 
і являють собою особливий інтерес для післядипломної 
медичної освіти, тому що лікар отримує можливість, не 
перериваючи лікувальну діяльність, підвищувати свою 
кваліфікацію, спілкуватись с колегами, обмінюватися до-
свідом.

Медіатека (відеолекції, презентації) дозволяє вели-
чезній кількості слухачів знайомитися з освітнім наочним 
матеріалом в зручному для них темпі, що значно підвищує 
якість освіти. На сайті кафедри представлені відеолекції, 
презентації з основних проблем внутрішньої медицини, 
які транcлюються як з сайту кафедри, так і з каналів, роз-
міщених в Youtube. Особливо ефективним, з нашої точки 
зору, є об'єднання в рамках однієї веб-сторінки на сайті 
кафедри проблемної статті з презентацією або відеолекці-
єю, яка наочно візуалізує наведений у статті матеріал, що 
підвищує якість засвоєння матеріалу (наприклад, стаття 
і презентація на тему «Серцево-судинні захворювання у 
спортсменів» - і «Спонтанна диссекція коронарних арте-
рій у практиці кардіолога»). 

Засоби мережевого тестування і контролю знань. На 
сайті кафедри представлені тести з деяких розділів вну-
трішньої медицини. Тестові завдання представлені як для 
контролю знань студентів, так і в рамках післядипломної 
медичної освіти з можливістю розсилки результатів на 
електронну пошту.

Інтерактивні навчальні системи. Інтерактивні навчаль-
ні системи на сайті кафедри представлені дистанційними 
курсами з можливістю послідовного засвоєння матеріалу 

за темами курсу з контролем знань шляхом проведення 
тестування після кожної теми. 

Каталог освітніх матеріалів для конкретної цільової 
аудиторії (студенти, інтерни, лікарі). На сайті розміщені 
клінічні протоколи та рекомендації, відеолекції і презента-
ції, статті з основних розділів внутрішньої медицини, база 
клінічних випадків, створено архів електрокардіограм. На 
блозі кафедри також представлені освітні матеріали по 
основних нозологіям внутрішньої медицини.

Сайт кафедри внутрішньої медицини №3 ХНМУ пра-
цює вже більше двох років. З моменту заснування сайт 
відвідало близько 24 тисяч унікальних відвідувачів, що 
здійснили понад 43 тисяч підключень до сайту та пере-
глянули понад 182 тисяч веб-сторінок.  

Більшість відвідувачів сайту проживають в Україні, 
Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Бі-
лорусі, Казахстані, Великобританії. Згідно з даними ста-
тистики Google Analytics, встановленої на сайті, найбільш 
цікавими для лікарів є сторінки з клінічними протоколами 
та рекомендаціями, а також медичними он-лайн калькуля-
торами, що значно полегшують повсякденну діяльність 
лікаря.

Висновки. Особливість розробленого сайту в його 
динамічності, постійному оновленні навчальних матеріа-
лів, рекомендацій та клінічних протоколів з усіх спеціаль-
ностей внутрішньої медицини, систематизації та наочнос-
ті навчальних матеріалів, взаємодії з усіма участниками 
освітнього процесу, інтеграції сайту з соціальними мере-
жами такими як Facebook та Вконтакті, що  максималь-
но наближує його під запити цільвої аудиторії, робить про-
цес навчання більш ефективним. Слід зазначити, що сайт 
в цілому, та представлені навчальні матеріали зокрема 
адаптовані під відображення інформації на різноманітних 
пристроях, в тому числі на планшетах, телефонах, що ро-
бить навчання більш мобільним, сучасним, інноваційним.    
Таким чином, використання клінічними кафедрами вищих 
медичних навчальних закладів сучасних інформаційно-
освітніх веб-технологій в навчальному процесі у поєднан-
ні з традиційними формами навчання дозволяє підвищити 
якість освіти і дає ряд переваг для безперервного профе-
сійного розвитку і підвищення кваліфікації фахівців.
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WAYS OF IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF INTERNS EDUCATION AT THE DEPARTMENT OF 
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З метою підвищення якості освіти лікарів-інтернів на кафедрі отоларингології  ХНМУ вважаємо важливим формування 
здатності до активної продуктивної діяльності, коли всі необхідні лікарські діагностичні та лікувальні маніпуляції проводяться 
біля ліжка хворого, безпосередньо на прикладі конкретного пацієнта. Важливе значення мають також клінічні та науково-
практичні конференції, що проводяться щонеділі та сприяють поглибленню теоретичних знань інтернів-отоларингологів. У 
разі, коли на клінічній базі немає достатньої кількості хворих за заданою темою, заняття проводять із застосуванням ситуа-
ційних завдань або використанням ділових ігор, сценарій яких розробляється заздалегідь. На нашій кафедрі створені макети-
тренажери для навчання проведення передньої і задньої тампонади носа, трахеостомії. Завжди достатньо уваги приділяється 
педагогічним і психологічним методикам, дотриманню принципів деонтології, практичне застосування яких аналізується в 
кожній конкретній ситуації. Таким чином, безперервний процес удосконалення знань і умінь молодого лікаря, використання 
методів активізації діяльності лікарів-інтернів, надання їм можливості реалізації професійних якостей та удосконалення психо-
логічного супроводу навчання, позитивно впливає на якість підготовки та їх успішність у майбутній професійній діяльності. 

To improve the quality of interns education at the Department of Otolaryngology of KhNMU we consider it very important to form 
the skills for productive activity when all necessary medical diagnostic and therapeutic manipulations are performed at the bedside 
directly by the example of a particular patient. In our opinion it's very important to hold weekly clinical and scienti c conferences to 
extend theoretical knowledge of otolaryngologists-interns. When on clinical sites we don't have enough patients on the given topic, we 
use situational tasks or business games scenarios of which are developed beforehand. Training devices-simulators have been created 
at the department for the interns to learn how to make anterior and posterior tamponade of the nasal cavity, and tracheostomy. Enough 
attention is always paid to the pedagogical and psychological methods, keeping the principles of ethics practical application of which 
is analyzed in each situation. Thus, continuous process of improvement of knowledge and skills of a young doctor, the use of methods 
of progress of interns activity, enabling them to employ their professional skills, and improvement of learning psychological support 
positively in uence the quality of their performance and effectiveness in the future professional career.

Вступ. Підвищення якості медичної допомоги на-
селенню включає також оптимізацію роботи закладів 
післядипломної освіти, які здійснюють підготовку висо-
кокваліфікованих лікарів. Інтернатура - перший рівень 
підвищення практичної підготовки фахівців, їх здатності 
до самостійної лікарської діяльності [1,5]. На жаль, хоро-
ша теоретична підготовка вчора ще студента, а сьогодні 
молодого лікаря часто пов'язана з дефіцитом практичних 
навичок лікарської діяльності.

Основна частина. Ми вважаємо важливим формуван-
ня у лікарів-інтернів здатності до продуктивної діяльнос-
ті, коли всі необхідні лікарські діагностичні та лікувальні 
маніпуляції хоч і виконуються за аналогією з тим, що було 
засвоєно на теоретичних заняттях, але з необхідними змі-
нами в кожній новій ситуації, біля ліжка хворого, безпо-
середньо на прикладі конкретного пацієнта.

Спільно з наставником лікарі-інтерни на кафедрі ото-
ларингології ХНМУ навчаються обґрунтовувати й фор-
мулювати попередній діагноз, складати план обстеження, 
проводити диференційну діагностику і потім формулюва-
ти заключний діагноз, призначати лікування й програму 
реабілітації. Завдання інтернів - оцінити тяжкість стану 
пацієнта, побачити особливості клінічного перебігу хво-
роби в даного пацієнта, розуміти, як впливають супутні 
захворювання, сформулювати основний діагноз конкрет-
ного хворого, що визначає подальшу лікарську тактику, а 
також правильний вибір медикаментозної терапії.

Важливе значення в діяльності нашої кафедри, зви-
чайно ж, мають клінічні та науково-практичні конфе-
ренції, що сприяють поглибленню теоретичних знань 
інтернів-отоларингологів. Щотижня ми проводимо клініч-

ні розбори пацієнтів, що перебувають в отоларингологіч-
ному відділенні. Клінічні розбори супроводжуються ви-
ступом лікаря-інтерна з доповіддю за однією з актуальних 
тем отоларингології. У процесі підготовки доповіді всі 
інтерни змушені активно знаходити, вивчати та викорис-
товувати навчальну та наукову інформацію. Це розширює 
горизонти знань, спонукає лікарів-інтернів до більш по-
вного пояснення причин захворювання, розкриття їх похо-
дження, встановленню клінічного діагнозу й проведення 
диференційованого лікування [4].

 У разі, коли на клінічній базі немає достатньої кіль-
кості хворих за заданою темою, заняття проводять із засто-
суванням ситуаційних завдань або використанням ділових 
ігор, сценарій яких розробляється заздалегідь. Моделю-
вання клінічних ситуацій особливо важливе й корисне у 
формуванні навичок надання невідкладної допомоги при 
критичних станах. На нашій кафедрі створено макети-
тренажери для вироблення вміння проведення передньої 
і задньої тампонади носа, трахеостомії.

Вважаємо за необхідне в підготовці молодих лікарів 
показати на своєму прикладі спільність і згуртованість 
колективу як всередині кафедри, так і зі співробітниками 
відділення. Тепла, психологічно здорова обстановка, вза-
ємоповага в роботі і навчанні, доброзичливість до лікарів-
інтернів, спільний ретельний і творчий аналіз клінічних 
ситуацій, повага їх думок, їх суджень розвиває у лікарів-
інтернів основи клінічного мислення, стимулює й створює 
мотивацію до ведення хворих, призводить до глибокого і 
всебічного осмислення клінічних ситуацій.

У лікарів-інтернів іноді виникають труднощі в спіл-
куванні з хворими і їх родичами. Страх і невпевненість в 
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тому, як правильно відповісти хворим на деякі з їхніх за-
питань, може викликати недовіру пацієнта і, як наслідок, 
невпевненість «молодого» лікаря у своїх силах, сумнів у 
можливості індивідуально реалізувати свій творчий хист. 
Ми вчимо індивідуально підходити до кожного пацієнта, 
психологічно вживатися в його проблему, налагодити емо-
ційний контакт і тим самим викликати довіру хворого до 
лікаря. Це нівелює напругу в спілкуванні у такий спосіб 
поліпшить продуктивну роботу лікаря [2, 3]. «Кожен лікар, 
хоче він цього чи ні, повинен бути психологом – емпіри-
ком….», - так висловлювався ще 100 років тому видатний 
учений-психіатр професор П. Б. Ганнушкін. 

На кафедрі завжди достатньо уваги приділяється 
педагогічним і психологічним методикам [6], дотриман-
ню принципів деонтології, практичне застосування яких 
аналізується в кожній конкретній ситуації при проведенні 
тематичних конференцій, обходів, клінічних розборів хво-
рих, лекцій та практичних занять.

Висновки. Таким чином, безперервний процес удо-
сконалення знань і вмінь молодого лікаря, використання 
методів активізації діяльності лікарів-інтернів, надання 
їм можливості реалізації професійних якостей та удоско-
налення психологічного супроводу навчання позитивно 

впливає на якість підготовки та їх успішність у майбутній 
професійній діяльності. 
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ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ З ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЙ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ НАВЧАННЯ 

О. М. Заліська, М. В. Слабий, О. Є. Січкоріз, О. Б. Піняжко 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ.  В Україні розробляється Концепція національ-
ної політики в галузі ліків (Drug Policy). Відповідно до За-
кону України «Про вищу освіту»  фахівець повинен   бути 
компетентним, мати спеціалізовані концептуальні знання, 
набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності 
на рівні новітніх досягнень.

Основна частина. На кафедрі організації і економіки 
фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО 
вперше започатковано вивчення фармакоекономіки та 
основи  оцінки технологій охорони здоров’я (ОТОЗ), коли 
інтегруються дані фармакоекономічного аналізу, етичних, 
соціальних аспектів медичних технологій. Слухачі 
вивчають вимоги до ОТОЗ, які діють у світі, оволодівають 
навичками пошуку релевантної інформації з ОТОЗ. 
Видані методичні рекомендації з фармакоекономічного 
аналізу та ОТОЗ для семінарських занять провізорів зі 
спеціальностей «Організація та економіка фармації», 
«Загальна фармація» (2012). У навчальному посібнику 
«Фармакоекономіка та раціональне використання ліків» 

(2014) наведені англомовні терміни з фармакоекономіки та 
ОТОЗ, що дозволяє набути знань з ОТОЗ. У навчальному 
процесі широко використовуються дані Міжнародного 
товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR), 
журналу «Value in Health», дистанційних модулів 
навчання зі сторінки www.ispor.org, та дані Українського 
центру ISPOR (www.uspor.org.ua). Для неперервної освіти 
провізорів започатковано лекторій з ОТОЗ у 2015-2016 
на сторінках Еженедельника Аптека (www.apteka.ua), які 
є в он-лайн доступі на сторінці кафедри у Facebook для 
самоосвіти провізорів. На кафедрі системно проводяться 
науково-практичні конференції з питань ОТОЗ.

Висновки. Обґрунтована і створена система непе-
рервної освіти провізорів на основі інтеграції традицій-
них методів післядипломного навчання з інформаційно-
комунікаційними технологіями, україномовною веб-
сторінкою для неперервної освіти провізорів, що необхід-
но для розвитку людського капіталу при реформуванні і 
створенні Національної політики в галузі ліків в Україні. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ ЗА ФАХОМ 
«ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ» 

Т. Д. Звягінцева, О. І. Сергієнко, А. І. Чернобай, І. І. Шаргород,  В. Гріднєва,  Я. К. Гаманенко, С. В. Глущенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

Основною метою для забезпечення високої кваліфі-
кації спеціалістів-гастроентерологів в умовах стрімкого 
розвитку біотехнологій та медичної науки є проведення  
їх безперервного навчання та здійснення об'єктивного 
контролю за рівнем їх багаторівневої підготовки. Спеці-
алізація за фахом «Гастроентерологія»  – це перша сту-
пінь підготовки та оволодіння спеціальністю «гастроен-
терологія». Основним видом післядипломної підготовки 
лікаря-гастроентеролога є професійне навчання в рамках 
6 місячної (936 годин) програми спеціалізації за фахом 
«Гастроентерологія», три місяці з якої займає ендоскопія 
(ректосигмоскопія та езофагогастродуоденоскопія).

У теперішній час велика увага приділяється само-
стійній роботі слухачів, яка включає роботу з навчальни-

ми посібниками, літературою, методичними розробками 
для самостійної роботи, тестовими питаннями, ситуацій-
ними задачами, що входить до необхідного забезпечення 
методичними  матеріалами. Перспективним є впрова-
дження симуляційного навчання, що включає сценарії 
стандартизованого та віртуального пацієнта (кейси), до-
зволяє формувати вміння клінічного мислення та сприяє 
формуванню професійних умінь і навичок організацій-
ного характеру.

Подальша перспектива удосконалення спеціалізації 
з гастроентерології пов’язана з необхідністю вивчення 
ендоскопії та вмінням самостійної роботи, що повинно 
сприяти підвищенню мотивації навчання лікарів спеціаль-
ності «гастроентерологія».

ФИЗИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА В УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ  НОВОЙ ВРАЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПУТИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

Е. К. Зинченко, Л. Д. Тондий, Л. Я. Васильева-Линецкая, О. Н. Раздильская, О. Н. Нечипуренко, И. В. Кас,              
С. В. Бондаренко, О. В. Земляная, А. А. Калюжко 

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Вступление. Физическая и реабилитационная ме-
дицина (ФРМ) – это область медицины, которая изучает 
влияние методов медикаментозной, физической, пси-
хологической, трудовой и других видов реабилитации 
на процессы восстановления физического состояния и 
когнитивных функций пациента, его поведения и каче-
ства жизни. 

Основная часть. ФРМ как врачебная специальность 
появилась в Европе только в 90-х гг., вследствие зна-
чительного увеличения числа пациентов, страдающих 
от хронической боли и множества связанных с ней про-
блем. Для лечения таких больных и был разработан новый 
глобальный подход, роздана общая концепция реабили-
тации под. руководством одного врача, использующего 
комплексную мультидисциплинарную персонализирован-
ную стратегію лечения и реабилитации.

С 1999 г. в Европе работает Международное общество 
физической и реабилитационной медицины, членами ко-
трого являються врачи 28 стран Евросоюза. Осенью 2014 
г. в Украине также была роздана общественная организа-
ция «Украинское общество физической и реабилитацион-
ной медицины» (председатель – проф. Владимиров А.А.), 
которая уже в 2015г. принята в Европейскую секцію фи-
зической и реабилитационной медицины Европейского 
союза медицинских специалистов. Таким образом, были 
созданы предпосылки для решения важнейшей задачи 
сегодняшнего дня - введения в Украине специальности 
“Врач физической и реабилитационной медицини”.

03.12.2015 был издан Указ Президента Украини № 678 
«Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей 
з інвалідністю» в соответствии с которым предусмотре-
но обеспечение до 01.04.16г  разработки и утверждения 
квалификационной характеристики профессии врача фи-

зической и реабилитационной медицины, а также органи-
зации обучения по этой специальности. 

Выводы. Таким образом, в настоящее время наибо-
лее важным является создание системы обучения врачей 
новой специальности и переподготовки физиотерапевтов 
и курортологов. Обучение врачей ФРМ в странах ЕС про-
водится в течение 5-6 лет, из них 2 года - это  обучение 
по общеобязательным дисциплинам (интернатура), а 3-4 
года – специализированное образование (резидентура), 
в течение которого только 2,5-3 месяца отводится теоре-
тической подготовке, а в течение оставшегося времени 
врачи работают в специализированных аккредитованных 
отделениях. Здесь они  практически осваивают не толь-
ко физио-, бальнео- и грязелечение, но и кинезотерапию 
с элементами мануальной терапии, эргодиагностику и 
эрготерапию. Большое внимание уделяется также вопро-
сам патофизиологии, диагностики и лечения различных 
видов болевых состояний и реабилитации больных раз-
ного профиля, а также изучению философии и структуры 
Международной классификация функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья и ее использова-
нию в многопрофильной команде реабилитации.

Несомненно, большой научный, методический и пе-
дагогический потенциал специалистов медицинских уни-
верситетов, а также академий, институтов и факультетов 
последипломного образования Украины будет способ-
ствовать обеспечению высокого уровня подготовки вра-
чей ФРМ. Необходимыми составляющими успеха станет 
использование  программ стран ЕС, привлечение ведущих 
специалистов Европы  при организации учебных центров 
подготовки врачей ФРМ в Украине, творческое использо-
вание достижений национальной физиотерапии и курор-
тологии, а также наша общая готовность к большой со-
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вместной работе по утверждению высоких стандартов ЕС 
в нашей профессии.
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CURRENT MODELS PRACTICAL TRAINING IN PEDIATRICS AT POSTGRADUATE STAGES.
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Технології в сучасній медичній післядипломній освіті швидко розвиваються. В статті проаналізовані деякі інноваційні 
форми навчання в системі безперервної освіти лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики. Інноваційний метод навчання у 
вигляді різноманітних варіантів ситуаційних задач на практичних заняттях запропонований для роботи в навчальних групах.

Technology in modern medical postgraduate education developing rapidly. The article analyzes some innovative learning in 
the system of continuous education pediatricians and general practitioners. An innovative method of teaching in a variety of options 
situational problems at workshops offered by learning to work in groups.

Key words: higher education, teaching pediatrics.

Вступ. Сучасний стан розвитку медичної науки харак-
теризується високими  темпами науково-технічного про-
гресу. Та чим більше науково-технічний прогрес наділяє 
лікаря знаннями, складними та могучими методами діа-
гностики та лікування, тим більш значимою стає загроза 
лікарської помилки. Сучасні хірургічні операції, діагнос-
тичні втручання, ліки такої сильної дії, що при помилці в 
постанові діагнозу або при помилковій терапії вони мо-
жуть принести більшу шкоду,  ніж сама хвороба, яку не 
лікували. При таких умовах ціна лікарської помилки дуже 
висока. 

Чинників, які обумовлюють лікарську помилку, багато, 
та не всі вони залежать від лікарів. Першою, найбільш 
важливою умовою запобігання лікарської помилки, є 
підвищення кваліфікації  лікарів.

Високі вимоги підготовки фахівця,  необхідність ре-
формування системи охорони здоров´я, введення страхо-
вої медицини, створення єдиного медичного простору по-
требує постійного удосконалення форм та методів освіти 
фахівців у вищих медичних закладах[1, 2].

Основна частина. Впродовж останніх років викла-
дання педіатрії здійснюється за системою, що вимагає 
ретельної організації навчального процесу[3,4]. На доди-
пломному та післядипломному етапі навчання майбутніх 
лікарів цикл педіатрії включає вивчення захворювань сис-
теми крові, ендокринної системи, органів дихання, орга-
нів травлення, захворювань періоду новонародженості та 
особливостей спостереження дітей у поліклініці.

 За умов європейської інтеграції та підвищення 
вимог до практичної підготовки лікарів на післядиплом-
ному етапі навчання, завдання викладача – використати 
найефективніші навчально-методичні засоби, що допо-
можуть зацікавити лікарів-інтернів та спонукати їх до 
творчого процесу, адже саме зацікавленість, перетворення 
монотонного заняття на динамічний творчий процес, в ре-

зультаті якого кожен лікар-інтерн може відчути задоволен-
ня від здатності самостійно вийти на клінічний симптом, 
синдром, клінічний діагноз, призначити методи терапії та 
профілактики захворювання і є відправною точкою у ви-
рішенні цієї проблеми.

Основна увага на кафедрі педіатрії приділяється за-
своєнню лікарями-інтернами знань та практичних нави-
чок при клінічному обстеженні дітей, умінню оцінювати 
параклінічні показники у віковому аспекті, умінню об-
ґрунтовувати клінічний діагноз, призначати терапію та 
прогнозувати віддаленні ускладнення захворювання.

Всебічному та глибокому розумінню основ клінічної 
ендокринології, клінічної  гематології,  клінічної гастро-
ентерології, клінічної пульмонології та неонатології пере-
шкоджає суттєвий розрив у часі – два роки між початком 
вивчення студентами морфології та фізіології системи 
крові, ендокринної системи, системи органів дихання та 
системи травлення як у новонароджених, так і у дітей ві-
ком старше 1 місяця на кафедрах анатомії людини, гістоло-
гії, нормальної та патологічної фізіології – з одного боку, 
і клінічної гематології, ендокринології та неонатології – з 
іншого та на післядипломному етапі підготовки. 

Щоб компенсувати певною мірою вказані недоліки в 
організації навчального процесу, ми розробили чітку ін-
теграцію викладання клінічних дисциплін з відповідними 
кафедрами (кафедра анатомії людини, гістології, нормаль-
ної та патологічної фізіології, медичної хімії), кафедрою 
пропедевтики дитячих хвороб, кафедрами педіатрії та 
кафедрою післядипломної підготовки майбутніх лікарів-
педіатрів та лікарів загальної практики.

Більшість часу на практичному занятті ми відводимо 
роботі з хворими дітьми, в ході якої ретельно збираємо 
анамнез, проводимо клінічне обстеження, даємо клінічну 
оцінку клініко-лабораторним та інструментальним дослі-
дженням на початку та в динаміці перебігу захворювання, 
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обґрунтовуємо розгорнутий клінічний діагноз та обсяг 
терапевтичної допомоги, обговорюємо можливі усклад-
нення хвороби та методи, які допомагають запобігти цим 
ускладненням.      

Для оцінювання теоретичних знань лікарів-інтернів 
нами використовується методика письмового тестування. 
Ми вважаємо, що на клінічній кафедрі найбільш доступ-
ними і універсальними засобами моделювання лікарської 
діяльності служать діагностичні та лікувальні завдання. 

Діагностична задача - це документована вихідна мо-
дель хворого з описом суб´єктивних та об´єктивних симп-
томів, медична документація без її розшифрування. Її мета 
- поставити правильний діагноз. 

Лікувальна задача - це документована кінцева статич-
на модель «хворий + повний діагноз основного захворю-
вання». Її мета - призначити оптимальне лікування кон-
кретному хворому. 

В діагностичних задачах особлива увага приділяється пер-
шим проявам захворювання, сучасним клініко-лабораторним 
дослідженням, що підтверджують захворювання, а також 
можливим ускладненням, яким необхідно запобігти.  

В лікувальних задачах увага приділяється сучасним 
методам консервативної та хірургічної терапії захво-
рювань у дітей різного віку, вибору оптимальних схем 
лікування, взаємодії та можливим побічним ефектам лі-
карських препаратів та методам запобігання ускладнень 
терапії. Ці види задач ми використовуємо як для оцінки 
знань при самостійній підготовці, так і для удосконалення 
лікарської майстерності лікарів - інтернів.

Залучення сучасних технологій у навчально-
методичне забезпечення практичних занять ніякою мірою 
не може замінити роботу лікарів - інтернів з хворим, але 
доповнює заняття якісно новою інформацією та активізує 
пізнавальну діяльність останніх.

Сучасні технології, навіть самі передові, не зможуть 
ніяким чином замінити індивідуального підходу до кожно-
го лікаря - інтерна, тонкої та творчої роботи з ними. Вчити 
переконуючи, вчити обмірковуючи, та не вчити примушу-
ючи – це основний принцип нашої роботи з лікарями - ін-
тернами. Ми постійно  вдосконалюємо в собі професійну 
спостережливість, але не для того, щоб «ловити недбай-
ливих лікарів - інтернів», а для того, щоб накопичувати 
данні про їх успіхи та невдачі для надання допомоги в їх  
прагненні стати професіоналами своєї справи.

Висновки. Таким чином, рейтингова система навчан-
ня і контролю знань лікарів - інтернів відкриває значні 
можливості для підвищення якості знань майбутніх фахів-
ців, стимулює та самоорганізує їх систематичну роботу, 
забезпечує високу об´єктивність оцінювання знань, поси-
лює мотиваційний компонент навчання, формує самостій-
ні дії і уміння та перетворює контроль в дійову складову 
управління процесом навчання.
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МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

О. М. Касьянова, О. О. Долгопол, І. С. Посохова, І. І. Наумова, Я. В. Андрейко, В. В. Христосенко, В. В. Зюзько 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Засвоєння необхідного обсягу професійних 
знань, умінь і навичок та постійна робота над підвищенням 
фахового рівня – необхідна умова успішної кар’єри сучасно-
го лікаря. Сучасна система вищої та післядипломної освіти 
пропонує студенту-майбутньому лікарю та лікарю-практику 
кілька варіантів самоосвіти, серед яких у зв’язку з урахуван-
ням специфіки діяльності лікаря особливої уваги заслугову-
ють курси тематичного удосконалення (з елементами дис-
танційної освіти), переривчасті курси та ін. Такі форми ор-
ганізації післядипломної освіти мають свої переваги: лікар 
має можливість у зручний для нього час самостійно опано-
вувати нові фахові методики, оновлювати знання, ознайом-
люватися з новинками медичної літератури тощо. На питан-
ня «Чи можна і як навчити лікаря-практика заочно?» сучасні 
педагоги та розробники новітніх комп’ютерних технологій 
мають відповідь. Це можна зробити за допомогою інтер-
активних методів навчання з використанням комп’ютерних 
програм, у тому числі й дистанційно.

Основна частина. Мультимедійні презентації, ви-
конані в програмах Microsoft PowerPoint або OpenOf ce 

Impress, дають можливість за допомогою переходу від 
слайду до слайду висвітлити основні питання лекції, ві-
зуалізувати її, за допомогою лінійно вмонтованих фото-, 
відеоматеріалів, схем, таблиць, діаграм зробити лекційний 
матеріал більш наочним, а звідси – цікавим. Лекції з ви-
користанням таких презентацій стали на сьогодні звичним 
явищем для кожного викладача. Таку лекцію ми називає-
мо сучасною, інноваційною, ефективною. Та всі позитивні 
інновації з часом стають традиціями.

Новітні інформаційні комп’ютерні технології пропо-
нують нам більш нове програмне забезпечення, кількість 
можливостей яких значно більша у порівнянні з Microsoft 
PowerPoint та OpenOf ce Impress. Робота в Prezi ґрун-
туються на масштабуванні (наближенні або віддаленні 
об’єктів), що робить лекцію не тільки більш видовищ-
ною, але й більш логічною, послідовною. На відміну від 
«класичної» презентації, де матеріал розбитий на слайди, 
в Prezi основні ефекти пов'язані зі збільшенням окремих 
частин цього ж слайда. Лекція в супроводі Prezi спонукає 
слухачів бути більш уважним, постійно слідкувати за зміс-
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том лекції, аналізувати, співставляти, запам’ятовувати, 
контролювати власний рівень засвоєння матеріалу. Візуа-
лізація презентації лекції за допомогою використання пе-
реходів від тексту до відеоматеріалів, графіки, карт, схем, 
таблиць, нестандартних завдань для самоконтролю та са-
моперевірки підвищує ефективність лекції.

Добрі результати дають презентації, виконані в про-
грамі Prezi, під час самостійного опрацювання слухачами 
окремих тем (дистанційне навчання). Викладені на від-
повідних сайтах через мережу Internet матеріали в Prezi 
ефективно впливають на підвищення рівня сприйняття 
конкретної теми, засвоєння суті питання, що вивчається, 
завдяки можливості вкраплень цифрового відео, анімації 
та інших можливостей програми. Тематичні добірки 
мультимедійного матеріалу Prezi підвищують мотивацію 
слухачів до самостійного вивчення тем, значно покращують 
результати навчання. Анімація в Prezi забезпечує глибину 
розуміння процесу. Слухач, опановуючи матеріал, може 
звертатися до нього неодноразово за рахунок посилань, 
цим самим реалізуючи один із основних дидактичних 
принципів повторення вивченого. 

Добре зарекомендувавши себе в аудиторній та позаау-
диторній самостійній роботі, презентаційні матеріали, ви-
конані в програмі Prezi, не є засобом, що самостійно фор-
мує знання, вони лише в певній мірі доповнюють виклад 
матеріалу педагогом, це компонент єдиної методичної 
системи навчання, що робить його більш цікавим та ефек-
тивним. Роль викладача під час вибору методичного напо-
внення презентації в Prezi, безумовно, зростає, адже лише 

від нього залежить наукове, інформаційне, ілюстративне 
наповнення лекції. Можливості Prezi не вичерпуються 
описаним вище. Prezi успішно можна використовувати 
під час контролю навчання (тестування за темами), під час 
семінарських та практичних занять (вирішення ситуацій-
них задач та складних алгоритмів, проведення тренінгів 
практичних навичок, інформаційних завдань тощо).

Висновки. Впровадження в навчальний процес піс-
лядипломної освіти фахівців медичної галузі новітніх 
комп’ютерних інноваційних технологій, зокрема, вико-
наних у програмі Prezi, сприяють підвищенню якісного 
рівня використання наочності на заняттях; зростанню їх 
продуктивності; реалізації принципу міждисциплінар-
них зв’язків; логізації й структуруванню навчального 
матеріалу. 
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У статті наведено принципи конструктивної педагогіки як шляху інтенсифікації навчання, зокрема на етапі післядипломної 
освіти. Розкрито напрямки, фактори, елементи, особливості оптимізації, організації та інтенсифікації навчального процесу.

In the article principles of structural pedagogy were resulted as the way of educational intensi cation, in particular on the stage 
of postgraduate education. Directions, factors, elements, features of optimization, organization and educational intensi cation were 
exposed.

Вступ. Успіху в реалізації реформ, які відбуваються в 
галузі охорони здоров’я, можна досягти лише за умови на-
явності достатньої кількості висококваліфікованих кадрів, 
враховуючи зміни в вищій медичній освіті, інтеграції її в 
європейській освітній простір, що вимагає нових підходів 
до підготовки лікаря на післядипломному етапі.

Основними завданнями післядипломної освіти ліка-
рів є підвищення якості навчання, широке впровадження 
самостійної роботи, дистанційної освіти та підготовки 
лікарів-інтернів до вимог безперервного професійного 
розвитку протягом усього професійного життя [1-3].

Одним із шляхів удосконалення навчання, пов’язаним 
із якісно новим рівнем підготовки фахівців за відсутності 

збільшення тривалості навчання та зростання напруже-
ності навчальної діяльності, є інтенсифікація. Як напря-
мок, який забезпечує інтенсифікацію процесу навчання, 
розглядають конструктивну педагогіку із застосуванням 
активних методів та засобів, а також педагогічної творчос-
ті у спілкуванні зі слухачами [4].

Основна частина. Інтенсифікація педагогічного про-
цесу відбувається шляхом застосування певних умовних 
блоків або складових. По-перше, бажано, щоб загальна 
кінцева мета досягалась через низку більш дрібних про-
міжних цілей на різних відрізках усього шляху навчання. 
Ці проміжні цілі повинні стимулювати до навчання, ви-
кликати та підтримувати бажання їх досягти. По-друге, 
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особливої уваги приділяють використанню різних мо-
тивувань інтенсивної діяльності як тих, хто навчає, так і 
тих, хто навчається. Йдеться про застосування стимулів, 
заохочень задля досягнення відчуття задоволення, проявів 
будь-яких здібностей.

По-третє, необхідно дотримуватися принципу опти-
мальності та встановлювати певні порогові значення ін-
тенсифікації навчання. Підвищуючи навантаження, необ-
хідно враховувати рівень підготовки та склад аудиторії з 
метою запобігання зайвої напруженості, перевантаження 
слухачів. Інтенсифікація навчання передбачає прискорен-
ня темпів навчального процесу, що дозволяє слухачеві ре-
зультативно засвоїти матеріал. Доцільним є застосування в 
навчальному процесі таких активних методів навчання, як 
проблемна лекція, проблемна бесіда, активна самостійна 
робота тощо. Обов’язковим є впровадження комп’ютерної 
та інформаційної технологій, що дозволяє активізувати 
навчальний процес, розвивати навчально-пізнавальну 
діяльність слухачів. Також необхідною є стимуляція на-
вчальної діяльності щодо самоосвіти, поглиблення знань, 
усунення прогалин у власній освіті. В інтенсифікації на-
вчання великого значення набуває застосування елементів 
гри, перевагами чого є максимальна наближеність до ре-
альної практичної діяльності, можливість прийняття ін-
дивідуальних рішень у конфліктних ситуаціях, створення 
атмосфери змагання та підвищеного емоційного настрою, 
активізація та інтенсифікація процесу навчання.

Важливою складовою конструктивної педагогіки є 
педагогічна творчість та майстерність. Діяльність викла-
дача вимагає щоденного систематичного спостереження, 
аналізу, дослідження, виявлення протиріч в навчальному 
процесі та вміння знаходити з них вихід, тобто вирішувати 
складні педагогічні проблеми та задачі.

Особливостями інтенсивного навчання є генераліза-
ція, тобто перехід від викладання частковостей до викла-
дання закономірностей, з яких ці частковості випливають, 
цільова організація навчання (усунення рутинних опера-
цій, які не сприяють виникненню автоматизму, необхідно-
го для подальшої навчальної та професійної діяльності), 
збереження діючого терміну підготовки фахівців та існу-
ючого учбового навантаження, виключення психічного 
перевантаження та несприятливих наслідків для здоров’я 
слухачів.

До факторів інтенсифікації навчальної діяльності від-
носять певні дидактичні прийоми навчання, спрямовані 
на чотири рівні засвоєння будь-якого учбового елементу 
(ознайомлення, відтворення, вмінь та навичок, творчос-
ті), прийоми традиційних методів навчання, методики, що 
відбивають особливості діяльності в умовах інтенсифіка-
ції, використання технічних засобів, організацію та плану-
вання структури занять, концентрацію, знання викладачем 
психологічних особливостей слухачів, психофізіологічне 
забезпечення навчального процесу.

Виділяють наступні елементи оптимізації навчального 
процесу: раціональна організація навчання; використання 
теорії системного підходу, яка вимагає дотримання умов 
цілісності під час розглядання об’єкту дослідження, ураху-
вання всіх системоутворюючих зв’язків окремих його скла-
дових; запобігання утворенню універсального еталонного 
варіанту навчального процесу; урахування найважливіших 
психологічних факторів (інтелект, динамічність особистос-
ті, оригінальність мислення тощо); наявність проблемно-
пошукового стилю мислення (оптимальне рішення прийма-
ється на підставі творчого осмислення можливих варіантів, 
відповідних до ситуації, що розглядається); використання 
системи методів (встановлення мети навчання, головних та 
другорядних задач, діагностичний аналіз результатів діяль-
ності викладача та слухача); зв’язок проблемного навчання 
з інтегрованим навчанням.

Висновки. Таким чином, запровадження конструк-
тивної педагогіки забезпечує інтенсифікацію процесу на-
вчання. Інтенсивне навчання визначають як навчання з ге-
нералізацією вмісту при цільовій активізації, збереженні 
існуючого учбового навантаження та використанні про-
філактичних заходів, які виключають негативні наслідки 
для здоров’я.

Найважливішим питанням інтенсифікації навчання 
є засвоєння знань слухачами. Навчальна інформація, яку 
повинен засвоїти слухач у процесі інтенсивного навчан-
ня, повинна включати факти, явища, процеси, методи, 
поняття, закономірності тощо. Важливим компонентом 
інтенсивного методу є гнучкість та можлива перебудова 
викладання навчального матеріалу.
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МОДЕЛЮВАННЯ КЛІНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК СПОСІБ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
ЛІКАРЕМ-ІНТЕРНОМ

Л. І. Конопкіна 

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», 
Дніпропетровськ

В умовах сучасності інтенсивне оновлення учбових 
програм медичних вузів орієнтує викладачів на пошук ре-
зервів педагогічного процесу, що забезпечує якісне осво-
єння лікарями-інтернами професійних знань і навичок, 
спонукає їх до творчого мислення, готує майбутніх спе-
ціалістів до безперервної самоосвіти та удосконалення. 
Формування професійної компетентності лікаря-інтерна 
не зводиться лише до надання йому певної суми знань з 
тієї чи іншої нозології. Неабияку роль відіграє засвоєння 
навичок біля ліжка хворого. Втім, в умовах проведення 
педагогічного процесу лікарі-інтерни терапевтичного про-
філю інколи стикаються з труднощами, які зумовлені або 
відсутністю на даний момент у клініці хворого з тією па-
тологією, що вивчається, або ж такою рідкістю нозологіч-
ної форми, що практично унеможливлює її відпрацювання 
з пацієнтом.

У зв’язку з вищезазначеним метою нашого досліджен-
ня було оцінити ефективність відпрацювання практичних 
навичок лікарями-інтернами терапевтичного профілю на 
основі моделювання ними клінічної ситуації у вигляді клі-
нічної задачі.

Матеріали і методи. На практичних заняттях з ци-
клів пульмонології, кардіології та гастроентерології 26 
лікарям-інтернам (14 – першого року навчання та 12 – 
другого року навчання) було запропоновано змоделюва-
ти розширені клінічні задачі з різних нозологічних форм. 
Методологія полягала у наступному: у рамках однієї й 
тієї ж нозологічної форми викладач формулював декіль-
ка клінічних діагнозів згідно з сучасною класифікацією 
хвороби, у яких відображались різні ступені тяжкості її 
перебігу, різні фази патологічного процесу, наявність тих 
чи інших ускладнень тощо. Кожен лікар-інтерн згідно з 

отриманим діагнозом повинен був змоделювати клінічну 
ситуацію у вигляді клінічної задачі, у якій йому рекомен-
дувалося ретельно описати скарги удаваного пацієнта, 
анамнез його захворювання та життя, об’єктивний статус, 
найбільш вірогідно очікувані результати додаткових мето-
дів дослідження, сформулювати рекомендації щодо умов 
та етапів подальшого спостереження (амбулаторно чи ста-
ціонарно), обгрунтувати методи лікування. Після завер-
шення роботи у групі задачі зачитувались, а потім спільно 
обговорювались.

Результати. Не дивлячись на отримання протягом 
навчання у вузі досить глибоких знань з різних нозоло-
гічних форм, усі (100%) лікарі-інтерни терапевтичного 
профілю мали труднощі з практичних навичок: 7 (26,9%) 
з них вказувало на складність виділення клінічних син-
дромів, 10 (38,5%) лікарів-інтернів погано знали сучасні 
стандарти діагностики, 12 (46,1) лікарів-інтернів погано 
знали стандарти лікування. Лише за допомогою викладача 
на прикладі конкретних клінічних задач 24 (92,3%) лікарі-
інтерни змогли повністю засвоїти матеріал стосовно діа-
гностичних можливостей (стандартів) згідно з уніфікова-
ними протоколами, затвердженими МОЗ України, а також 
скласти алгоритми лікування хворих у відповідності до 
існуючої концепції надання первинної, вторинної і тре-
тинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Висновок: моделювання клінічної ситуації у вигляді 
клінічної задачі характеризується високою ефективністю 
і дозволяє лікарям-інтернам терапевтичного профілю по-
будувати вірне уявлення про можливий клінічний випадок 
(особливо той, що на практиці зустрічається нечасто), а 
також чітко відпрацювати алгоритм діагностики і лікуван-
ня на етапах ведення хворого з аналогічним діагнозом.

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
ПЕДІАТРІВ І НЕОНАТОЛОГІВ

Ю. С. Коржинський, В. Вертелецький, О. Є. Січкоріз, Т. З. Марченко, Н. В. Камуть, Л. С. Євтушок

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
Рівненський обласний діагностичний центр, ОМНІ мережа для дітей

Нові інформаційні технології здійснюють відчут-
ний вплив на характер освітнього процесу у вищій шко-
лі. Сьогодні важко собі уявити післядипломну освіту без 
комп’ютера та інтернету, які об’єднують людей, скорочу-
ють відстані і час доступу до інформації. За останні роки 
кафедрою педіатрії і неонатології  Львівського національ-
ного медичного університету ім.Данила Галицького впро-
ваджено ряд нових форм викладання і підвищення квалі-
фікації лікарів. Так, кафедрою проведено 4 цикли тематич-
ного удосконалення з використанням методу дистанційної 
освіти, які охоплювали курсантів Львівської, Волинської 
та Рівненської областей. За допомогою сполучення через 
інтернет об’єднувалися авдиторії у Львові, Луцьку та Рів-
ному, забезпечувався зворотній зв’язок авдиторій слухачів 
з викладачем, інтерактивний характер занять. Наступним 

завданням в цьому напрямі є збільшення інтерактивності 
та кількості окремих авдиторій, що можуть взяти участь 
в дистанційних заняттях. Використання інтернету дозво-
лило також проводити науково-практичні конференції з 
використанням  телемостів з передовими клініками світу.
Проводилися телемости з клініками та центрами у Киє-
ві (тричі), Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Варшаві 
(двічі),  Сент-Луїсі (4 рази), Піттсбурґу (тричі), Санкт-
Петербурзі (4 рази), Москві. Також проводяться телекон-
сультації  та освітні заходи за участі інтернет-спільноти 
99nicu з центром  в Стокгольмі. У співпраці з благодійною 
організацією  «ОМНІ мережа для дітей»  в навчальному 
процесі використовується програма  “Eye openers”, що 
допомагає оволодіти семіотикою вроджених вад розвитку 
і дизморфічних змін. Проргама працює в поєднанні з 
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міжнародною інформаційною системою IBIS (Interna-
tional Birthdefects Information System). Також у співпраці 
з ОМНІ мережею та Університетом Каліфорнії  створено 
інформаційний продукт УТІС – Українську тератологічну 
інформаційну систему. Ця система надає інформацію про 
можливий несприятливий та тератогенний вплив окремих 

медикаментів, а також хімічних і фізичних факторів на плід 
і, пізніше, на немовля через грудне годування. Система 
може використовуватися як для консультування вагітних 
та годуючих жінок і їх лікуючих лікарів, так і в процесі 
підготовки лікарів-інтернів та курсантів факультету 
післядипломної освіти.

ДОСВІД ВТІЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
ТА РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРІ 

КОМБУСТІОЛОГІЇ, РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ХМАПО

С. В. Коркунда, Г. А. Олійник, Т. Г. Григор’єва

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Загально відомо, що у сучасні часи швидкість 
радикальних технологічних змін дорівнює двом рокам, на 
відміну від попередніх десятків (сотнів) років. Медична 
галузь, а заразом з нею ї освітня, мають відповідати ви-
могам часу, незважаючи на об’єктивні несприятливі фак-
тори. Зрозуміння того, що тільки наше відношення до про-
блем дійсно впливає на результати їх рішення, дозволило 
розвинути на заснованої в 2007 р. кафедрі комбустіології, 
реконструктивної та пластичної хірургії ХМАПО активне 
впровадження сучасних методик естетичної медицини та 
реконструктивно-пластичній хірургії  як в практичну ме-
дицину, також ї в навчальний процес.     

Основна частина. Кафедра комбустіології, рекон-
структивної та пластичної хірургії ХМАПО базується в 
опіковому відділенні ХМКЛШНМД ім. проф. І. Мещані-
нова, а також має клінічні бази в обласної травматологічної 
лікарні, Харківської міської косметологічної лікарні, при-
ватної клініці «Беатріс». Викладачи кафедри за спеціаль-
ністю є комбустіологами, хірургами, травматологами, свій 
клінічний досвід реалізують в напрямку лікування гострої 
опікової та холодової  травми; опіків, травм та захворю-
вань кисті; консервативного лікування рубців; реконструк-
тивної та пластичної хірургії пацієнтів з рубцевою патоло-
гією; клітинних технологій, а також у використанні апарат-
них та малоінвазивних методик в естетичної медицині. У 
2007 р. з перших днів існування кафедри задля легалізації 
роботи хірургів естетичного напрямку було розроблено на-
вчальний план та програму по спеціалізації (стажуванню) 
«Пластична хірургія», яку у подальшому трансформували 
у чотири півторамісячні цикли тематичного удосконален-
ня. Проходження такого навчання дозволяє лікарям хірур-
гічного профілю проводити естетичні оперативні втручан-
ня в межах своєї спеціальності та працювати в правовому 
полі.  Засвоєння викладачами усіх сучасних технологій ес-
тетичної медицини та наукові дослідження з цих питань, а 
саме: мезотерапії, плазмоліфтінгу, ботулінотерапії, контур-
ної пластики, ниткового ліфтінгу, стало базою для розроб-
ки начальних програм та затвердженню їх Вченою Радою 
ХМАПО для проведення офіційного навчання для лікарів 
відповідних спеціальностей.  Цикли тематичного удоско-
налення тривалістю 40-78 учбових годин з питань вико-
ристання мезотерапії, ботулінотерапії, філерної пластики, 
ниткового ліфтінгу Аптос, лазеротерапії, які проводяться 
на платній основі, також дозволяють лікарям різних спеці-
альностей отримати кваліфіковану інформацію та засвоїти 
практичні навички з використання цих методик у своєї ді-
яльності. В навчальних програмах циклів ТУ  та ПАЦ (спе-

ціалізації) кафедри представлено піонерські розробки про-
фесорів кафедри Т.Г.Григор’євої і Г.А.Олійника з експан-
дерної дерматензії, різноманітних видів дерматопластики; 
наукові розробки з питань впровадження в протоколи кон-
сервативного та хірургічного лікування рубцевої та гострої 
термічної патології нових біологічно безпечних препаратів 
та клітинних технологій (С.В.Коркунда, Т.Г.Григор’єва). 
Практичні результати роботи мають відображення у ви-
гляді наукових статей, навчальних посібників, монографій, 
доповідей на Українських та міжнародних наукових медич-
них міроприємствах. Підтвердженням науково-практичної 
діяльності викладачів кафедри з 2007 року є захист 4 дис-
ертаційних робіт рівня кандидатів медичних наук, у тому 
числі 2 по пластичної хірургії, магістрської роботи з дер-
матензії та дисертаційної роботи докторської ступені з хо-
лодової травми. 

 Висновки. Багатий клінічний досвід, наукова діяль-
ність та методологічна робота викладачів кафедри дозво-
ляє підтримувати викладацьку майстерність на високому 
рівні, покращувати її, засвоювати нові медичні та навчаль-
ні технології та впроваджувати їх як в навчальний процес, 
також до безпосереднього використання в роботі лікарів 
медичних закладів відповідного профілю.   
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЯК СПОСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ

М. М. Кочуєва, П. І. Потейко, Т. В. Сокол, О. С. Константиновська

Харківська медична академія післядипломної освіти

У системі післядипломної медичної освіти велике зна-
чення має кадрове забезпечення освітнього процесу. Педа-
гогічні кадри, що здійснюють підготовку сімейних лікарів, 
мають базову освіту за основним фахом і не орієнтовані на 
навчання лікаря для роботи з поєднаною патологією. Проте 
типовий портрет сучасного дорослого українського пацієн-
та представлений саме коморбідністю. Це призвело до того, 
що міждисциплінарне навчання стало вимогою часу.

Найбільш частими складовими коморбідності є 
серцево-судинні захворювання, що вимагає додаткової 
підготовки викладачів за фахом «кардіологія». Для вирі-
шення цієї проблеми потрібне безперервне навчання ви-
кладачів основам кардіології в об'ємі, який визначається 

їх основною спеціальністю. Програми по навчанню по-
винні включати підготовку по інтерпретації результатів 
сучасних методів діагностики серцево-судинних захво-
рювань та їх диференціальній діагностиці, знайомство з 
рекомендаціями по веденню кардіологічних пацієнтів, їх 
фармакотерапії і можливим лікарським взаємодіям в умо-
вах коморбідності.

Використання в процесі навчання аудиторних занятть, 
дистанційних освітніх технологій (кейсова, Інтернет, те-
лекомунікаційна дистанційна освіта), самостійної роботи 
дозволить розширити професійні можливості викладача 
та підвищити рівень післядипломної підготовки сімейно-
го лікаря.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКО-ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ У СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

В. В. Краснов, Л. Г. Юрковська 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ. Активний розвиток приватної медичної прак-
тики, запровадження добровільного медичного страхуван-
ня, практичне використання новітніх досягнень медичної 
науки, потреби удосконалення управлінської діяльності в 
галузі охорони здоров’я, а також істотне розширення прак-
тики адміністративного та судового оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності як закладів охорони здоров’я, так і 
окремих медичних працівників (далі – МП) обумовлюють 
актуальність завдань з удосконалення медико-правової 
підготовки лікарів та провізорів у системі післядипломної 
медичної освіти в Україні.

Основна частина. На даний час вітчизняний МП у 
випадку подання судового позову з приводу його профе-
сійної діяльності, порушення дисциплінарного, адміні-
стративного або кримінального провадження щодо нього 
часто-густо залишається сам на сам зі своїми правовими 
проблемами. Не завжди можуть допомогти МП юридич-
ні служби, юрисконсульти відповідного закладу охорони 
здоров’я, де він працевлаштований, оскільки загальна 
організація правової роботи у закладах охорони здоров’я 
в Україні перебуває на досить невисокому рівні. [1, с. 67-
68]

Для того, щоб МП, не озираючись на можливі правові 
санкції, виконували свої професійні обов'язки, їм необхід-
ні глибокі знання з права загалом і з питань юридичної 
відповідальності зокрема [2, с. 367]. На жаль, загальний 
рівень правової підготовки МП в Україні залишається 
на досить низькому рівні. Результати опитування МП та 
інтернів НМАПО імені П. Л. Шупика, проведеного ка-
федрою педагогіки, психології, медичного та фармацев-
тичного права, свідчать, що близько 71,5 % респондентів 

(n=87 осіб) оцінюють потребу МП у правових знаннях 
під час здійснення ними професійної медичної діяльнос-
ті, в особистому житті, побуті як постійну. У той же час, 
14,3 % респондентів вважають власний рівень правових 
знань відсутнім; 50 % - низьким; 28,2 % – базовим; 7,1 
% – достатнім; високим – 0 %. Такі результати опитування 
яскраво засвідчують існуючу сьогодні в Україні пробле-
му недостатньої медико-правової підготовки як лікарів-
початківців, так і досвідчених, висококваліфікованих МП. 
З опитаних респондентів 71,5 % висловили потребу у за-
провадженні у системі післядипломної медичної освіти 
регулярних циклів тематичного удосконалення (ТУ) з ак-
туальних питань медичного права.

Висновки. Таким чином, широке запровадження у 
системі післядипломної медичної освіти циклів ТУ з ме-
дичного права для різних категорій МП дасть змогу сфор-
мувати їх належні правові компетенції, створить переду-
мови для більш ефективного захисту прав та законних 
інтересів МП та пацієнтів, підтримає шлях України до 
Європейського правового співтовариства.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО  ВИКЛАДАННЯ В  ІНТЕРНАТУРІ З  ХІРУРГІЇ

В. В. Крижевський, О. І. Мироненко, М. І. Знаєвський, Ю. В. Риб’янець

Національна  медична  академія післядипломної  освіти  імені П. Л. Шупика

FEATURES MODERN TEACHING OF IN INTERSHIP ON SURGERY

V. V.  Kryzevsky, O. I.Myronenko, M. I. Znaevsky,  Y. V. Ribjanez

National  Medical  Academy  of  Post-Graduate  Education  named  after  P. L. Shupik

Мета дослідження: вивчення впливу сучасних освітніх інноваційних  технологій  на засвоєння знань з хірургії.
Матеріали та методи. У дослідження включено 38 слухачів-інтернів (основна група), завершення навчання 2011 та 

2015 років,  були розподілені на дві рівні групи. У першій групі викладання навчальних  програм виконувалося  за  тра-
диційних  навчальних  форматів, а у другій з застосуванням сучасних  освітніх  інноваційних  технологій.  Отримані 
результати порівнювали з даними контрольної групи - 20 слухачів-інтернів, завершення навчання в 2010 році, в якій при 
викладанні матеріалу акцентів на певних питаннях не робилось. 

Результати та їх обговорення. Серед слухачів-інтернів І групи кінцевий рівень знань з оцінкою „відмінно" становив 
26,3% (5 слухачів), з оцінкою „добре" - 63,16% (12 слухачів) і „задовільно" - 10,5% (2 слухача). Серед слухачів-інтернів 
II групи кінцевий рівень знань з оцінкою „відмінно" та „добре" становив по 47,3% (по 9 слухачів), з оцінкою „задовільно" 
- 5,26% (1 слухач). Розподіл в контрольній групі становив з оцінкою „відмінно" - 20% (4 слухачі), з оцінкою „добре" 
-45% (9 слухачів) та з оцінкою „задовільно" - 35% (7 слухачів). 

Висновки. Впровадження  сучасних  освітніх  інноваційних  технологій      дозволяє  підвищувати   засвоєння   знань   
слухачами   циклів   інтернатури.   

Ключові слова: викладання навчальних  програм; метод викладання за  традиційним  форматом;  метод викладання з 
застосуванням сучасних  освітніх  інноваційних  технологій; кінцевий рівень засвоєння знань;  слухачі циклів інтернатури 
з  хірургії.

Objective: to study the in uence of modern educational technologies in innovative learning surgery. 
Materials and methods. The study included 38 students interns (study group ), graduation 2011 and 2015 , were divided into two 

equal groups. In the  rst group of teaching training programs carried out by traditional educational formats , and the second with the 
use of modern educational technology innovation. The results were compared with the data of the control group - 20 students , interns, 
completing his studies in 2010, in which the teaching material emphasis on certain matters not done .

Results and discussion. Among students and interns of ultimate knowledge with an "excellent" was 26.3% (5 students), with the 
evaluation "good" - 63.16% (12 students) and "satisfactory" - 10.5% (2 listeners ). Among the audience interns group II  nal knowledge 
with an "excellent" and "good" amounted to 47.3% (9 students), the assessment "satisfactory" - 5.26% (1 listener). The distribution 
of the control group was with an "excellent" - 20% (4 listeners), with the evaluation "good" 45% (9 students) and evaluation of 
"satisfactory" - 35% (7 students). Indicators of the main group compared to control look better on all estimates.

Conclusions. Improving the traditional educational formats , along with the introduction of modern educational innovative 
technologies to improve learning allows students internship cycles .

Keywords: teaching curriculum ; method of teaching the traditional format; method of teaching using modern educational technol-
ogy innovation ; the  nal level of learning ; interns of cycles of intership on surgery.  

Вступ. Розвиток  медичної  освіти  та  якість  післяди-
пломної підготовки  лікарів  залишаються  важливою  зада-
чею  на  найближчу перспективу[1,2]. З  розвитком  світо-
вої  науки  та  технічного  прогресу  в  медицині  з’явилися  
нові  можливості  для  ефективного  хірургічного лікуван-
ня  багатьох  захворювань.  За останні  роки  в хірургічній 
галузі  інтенсивно  впроваджуються  новітні  високоточні  
технології  інструментальних  методів  діагностики  та  хі-
рургічного лікування. Освоєння та впровадження  в  лі-
кувальний  процес  новітніх  технологій  висуває  певні  
вимоги  до  підготовки  сучасного  фахівця.  Хірург  пови-
нен  мати  бездоганну теоретичну підготовку та досконало 
володіти практичними навичками оперативних втручань.  
Підготовка хірурга включає додипломну та післядиплом-
ну освіту. За час додипломної підготовки, тобто навчання 
в вищому  навчальному  закладі, хірург набуває теоретич-
ні знання з природничих наук та, безпосередньо, знання 
прикладних медичних наук – анатомії, фізіології, патології 
і, власне, хірургічних захворювань.  Післядипломна  осві-
та  з  хірургічних  дисциплін  здійснюється  в  інтернатурі,  
клінічній  ординатурі,   на  курсах  спеціалізації,   тема-
тичного  удосконалення і  передатестаційних  циклах  за  
фахом.  Кінцевою  ціллю  післядипломної  освіти  слухачів  

циклів  інтернатури  з  хірургії  є  підготовка  фахівців,  які  
зможуть  повноцінно  працювати  в  сучасних  умовах.

Існуючий  стан  вимагає  розвитку  нових  технологій  
організації  та  управління педагогічним  процесом  шля-
хом  впровадження  нових  ефективних  методів  викладан-
ня  та  підготовки  фахівців  сучасного рівня[3].

Післядипломна  підготовка  слухачів  циклів  інтер-
натури  з  хірургії  на  кафедрі  загальної  та  невідкладної  
хірургії  НМАПО імені П.Л. Шупика здійснюється за чин-
ною програмою,  в  основі  якої є оволодіння практичними  
навичками  на  тлі  базових  теоретичних  знань,  отри-
мання  якісної  практичної  підготовки за  традиційними  
навчальними  технологіями.  

Крім  традиційних  форм  навчання  на  кафедрі  за-
гальної  та  невідкладної  хірургії  НМАПО  імені  П.Л. 
Шупика  застосовуються  різні  мотиваційні  механізми,  
впроваджуються  сучасні  інформаційні  технології.  Впро-
вадження  в  педагогічну  практику  інформаційних  на-
вчальних  програм  та  викладання  навчального  матеріалу  
з  залученням  технічних  засобів,  інтерактивних  техно-
логій,  навчання на  електронних  носіях  надає новий  по-
штовх  для  якісного  розвитку післядипломної  підготовки  
інтернів.  Для  оптимізації учбового  процесу  в  академії  
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діє  програма  впровадження  дистанційних  освітніх  тех-
нологій  з  втіленням очно-заочного  форматів  підготовки  
лікарів  на  циклах  інтернатури  з  хірургії[3].  Відповідно  
до  зростання  вимог  викладання навчальних  програм  
зростає  необхідність  підвищення  контролю  якості  під-
готовки слухачів  циклів  інтернатури  з  хірургії.  

Метою  нашого  дослідження  стало  вивчення  впливу  
сучасних  освітніх  інноваційних  технологій  на з асво-
єння  знань  з  хірургії  слухачами  циклів  інтернатури  з  
хірургії.

Матеріали  та  методи.  Дослідження  сучасних  
освітніх  інноваційних  технологій  у підготовці  лікарів-
інтернів  за  фахом  „хірургія"  здійснювали  шляхом  по-
рівняння  кінцевого  рівня  знань  слухачів  завершення  
навчання  2011  та  2015  років.  У  дослідження  включено  
38  слухачів-інтернів  з  підготовки  за  фахом  „хірургія"  
(основна група),  які  проходили  відповідні  цикли  на  ка-
федрі  загальної  та  невідкладної  хірургії  протягом  остан-
ніх  5  років.  Вони  були  розподілені  на  дві  рівні  групи,  
у  кожній  з  яких  проводився  контроль  якості  засвоєння  
знань  з  хірургії  у  вигляді комп'ютерного  тестування  та  
усного  опитування  за  5-бальною  шкалою  оцінювання.  
У  першій  групі  викладання  навчальних  програм  ви-
конувалося  за  традиційних  навчальних  форматів,  а  у  
другій  з  застосуванням  сучасних  освітніх  інноваційних  
технологій.  Контроль  якості  набутих  знань  проводився   
у  вигляді  комп'ютерного  тестування  та  усного  опиту-
вання  за  5-бальною  шкалою  оцінювання.

Отримані  результати  порівнювали  з  даними  контр-
ольної  групи  20  слухачів-інтернів  за фахом  „хірургія"  
завершення  навчання  в  2010  році,  в  якій  при  викладанні  
матеріалу  акцентів  на  певних  питаннях  не  робилось.

У  всіх  групах  оцінка  кінцевого  рівня  знань  прово-
дилася  у  вигляді  стандартизованої  форми  комп'ютерного  
тестування,  згідно  якої  присвоєння  звання  „спеціаліст"  
відбувалася  тільки  в  разі  75%  правильних  відповідей  
усіх  запитань.  Цей  показник  є  обов'язковим  для  за-
вершення  навчання  в  інтернатурі  за  фахом  „хірургія"  
і  прийнятий  нами  за  „задовільну"  оцінку.  Якщо  віро-
гідність  правильних  відповідей  була  вищою  на  5%  і  
10%,  то,  відповідно  підвищувалася  і  оцінка -  „добре"  
та  „відмінно".

Віковий  склад  груп  у  середньому  складав  23,6  
років.  По  статі  домінували  особи  чоловічої  статі,  які  
складали  71%  усіх  слухачів  циклів  інтернатури.  Суттє-
вих  відмінностей  між  досліджуваними  та  контрольною  
групами  по  віку  та  статі  не  виявлено,  що  дозволяє  по-
рівнювати  результати  педагогічного  процесу  у  групах.

Результати  та  їх  обговорення.  В  результаті  ретро-
спективного  аналізу  серед  слухачів-інтернів  І  групи  
кінцевий  рівень  знань  з  оцінкою  „відмінно"  становив  
26,3%  (5 слухачів),  з  оцінкою  „добре" - 63,16% (12 слуха-
чів)  і  „задовільно"  -  10,5%  (2 слухача).  Серед  слухачів-
інтернів  II  групи  кінцевий  рівень  знань  з  оцінкою  

„відмінно"  та  „добре"  становив  по  47,3%  (по 9 слухачів),  
з  оцінкою  „задовільно"  -  5,26%  (1 слухач).  Розподіл в 
контрольній групі становив з оцінкою „відмінно" - 20% (4 
слухачі),  з  оцінкою  „добре"  -45%  (9 слухачів)  та  з  
оцінкою  „задовільно"  - 35%  (7 слухачів).

В  слухачів-інтернів  II  групи  кінцевий  рівень  знань  
з  оцінкою  „відмінно"  вищий  в  1,8  разів  від  показників  
слухачів-інтернів  І  групи,  і  вдвічі  вищий  з  оцінкою  
„задовільно"  1  слухач  (5,26%)  проти  2  (10,5%).  По-
казники  основної  групи  в  порівнянні  з  контрольною,  
виглядають  краще  по  всіх  оцінках.

Було  використано  два  методи  викладання  навчаль-
них  програм  для  слухачів-інтернів  за  фахом  „хірургія":  
за  традиційним  форматом  та  з  застосуванням  сучасних  
освітніх  інноваційних  технологій.  Обидва  методи  ви-
явилися  ефективнішими  порівняно  з  контрольною  гру-
пою,  де  елементи  мотивації  взагалі  не  акцентувалися.  
Більш  високу  ефективність,  порівняно  з  контрольною  
групою,  мав  метод  з  застосуванням  сучасних  освітніх  
інноваційних  технологій,  за  результатами  якого  кін-
цевий  рівень  знань  був  кращим  в  2,36  разів  по  най-
більш  показовим  оцінкам  (мається  на  увазі  оцінка  „від-
мінно").  Метод  викладання  за  традиційним  форматом,  
перевищував  показники  контрольної  групи  з  оцінки  
„відмінно"  лише  в  1,31  рази.

Виходячи  з  отриманих  результатів  кінцевого  рівня  
знань  в  досліджуваній  та  контрольній  групах,  можна  з  
впевненістю  обумовити необхідність  застосування  сучас-
них  освітніх  інноваційних  технологій  у педагогічному  
процесі  навчання  лікарів-інтернів  за  фахом  „хірургія".

Висновки.  Удосконалення  традиційних  навчальних  
форматів поряд з  впровадженням  сучасних  освітніх  ін-
новаційних  технологій  дозволяє  підвищувати   засво-
єння   знань   слухачами   циклів   інтернатури  за фахом 
„хірургія".

Дослідження  продемонструвало  необхідність  ви-
користання традиційних  навчальних  форматів  поряд  з  
впровадженням  сучасних  освітніх  інноваційних  техноло-
гій  в  підготовці  лікарів-інтернів  за  фахом  „хірургія".
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Науково-технічний прогрес і широка доступність Інтернет ресурсу та комп’ютерного забезпечення значно розширюють 
можливість застосування  цифрових технологій в навчальному процесі. Для забезпечення високих стандартів післядиплом-
ної підготовки на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 
широко застосовуються інформаційні, мультимедійні технології та сучасні комп’ютерні діагностичні та тестові програми, що 
створюють сприятливі умови для оптимізації навчального процесу, формування клінічного мислення, засвоєння практичних 
навичок  і реалізації ідеї самовдосконалення курсантів. 

Technological progress and the widespread availability of Internet resources and computer software greatly extend the applicability 
of digital technology in the educational process. To ensure the high standards of postgraduate training at the department of postgraduate 
studding of orthodontists HSEIU “Ukrainian Medical Stomatological Academy” widely used information, multimedia technology and 
modern computer diagnostic and test programs that create favorable conditions to optimize the learning process, formation of clinical 
thinking, learning practical skills and self-realization of the idea of   students.

Вступ. Вдосконалення післядипломної освіти пов’я-
зане з різними аспектами викладацької діяльності, в 
тому числі і з використанням в тій чи іншій мірі цифро-
вих ресурсів. Застосування комп’ютерних технологій 
є обов’язковою умовою сучасної освіти, зокрема у ви-
щих навчальних закладах та на післядипломному етапі 
підготовки спеціалістів. Першою формою застосуван-
ня комп’ютерного ресурсу у вищих навчальних закла-
дах були тільки  контрольні тестові завдання. Сьогодні, 
у вирі науково-технічного прогресу, межі застосування 
комп’ютерних технологій в навчальному процесі безупин-
но розширюються. На сьогоднішній  день широко вико-
ристовують яскраві, динамічні ілюстраційні мультимедій-
ні матеріали, що сприяють кращому засвоювати лекцій-
ний матеріал. Комп’ютерні технології дозволяють багато 
разів повторювати цікаві фрагменти, зосереджувати увагу 
на деталях, крок за кроком опановувати методику клініч-
них навиків і маніпуляцій.

Поряд з використанням мультимедійних презентацій 
та учбових відеофільмів на кафедрі післядипломної осві-
ти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ «Українська медична сто-
матологічна академія» використовуються демонстраційні 
цифрові програми для аналізу 3-D рентген знімків для на-
вчання практичним навикам роботи із сучасним діагнос-
тичним обладнанням. 

Сучасний лікар – це не тільки ерудований спеціаліст в 
галузі медицини, але й людина, яка повинна вміти корис-
туватись комп’ютерною технікою для ведення історій хво-
роб, вміти користуватися інтернетресуром, користуватися 
електронними джерелами літератури, представити на ви-
сокому технічному рівні клінічні випадки та їх аналіз і т.д. 
Тому на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 
запроваджено презентаційну форму захисту історії хворо-
би, яка, окрім класичного письмового варіанту, передбачає 
створення мультимедійної презентації, що має бути про-
ілюстрована клінічним матеріалом (поза- та внутрішньо 
ротові фото пацієнтів, дані рентгенологічних досліджень, 
цифрові відеозаписи при виконання клінічних проб), відо-
бражати основні етапи лікування і завершуватися аналізом 

результатів лікування. Така презентативна форма захисту 
історії хвороби сприяє формуванню клінічного мислення 
у майбутніх спеціалісті.

Крім того, постає необхідність створення комп’ю-
терних тренінгових програм, якими можна було б корис-
туватися не тільки в спеціалізованих центрах, але й безпо-
середньо на робочому місці та вдома он-лайн. Ця робота 
трудомістка, але в достатній мірі перспективна.

В останній час професорсько-викладацький склад ака-
демії активно впроваджує при читанні лекцій і проведен-
ні практичних занять мультимедійні презентації (формат 
Power Point), широко використовуються в практичній ді-
яльності електронні бази даних Cochrane, Medline,OVID, 
EBSCO, Eric та ін., програми для перегляду та аналізу 
цифрових рентгенівських знімків. Використання цих про-
грам сприяє якісному засвоєнню матеріалу і підвищує 
ефективність навчання. 

Система освітньої діяльності, що існує в Українській 
медичній стоматологічній академії, відповідає міжнарод-
ному рівню стандартів якості і представлена сучасною 
програмою безперервної освіти, а методологія навчання 
в академії базується на повноцінному методичному забез-
печенні усіх дисциплін.

З метою самопідготовки впроваджено систему дис-
танційного навчання, на багатьох кафедрах створені сайти 
в інтернеті з розміщенням матеріалів лекцій, практичних 
занять, матеріалів самопідготовки. Співробітники кафедр 
постійно підвищують якість викладання, приділяючи 
особливу увагу удосконаленню форм і методів контролю 
знань лікарів-курсантів.

У ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна ака-
демія» забезпечене впровадження у навчальний процес 
сучасних інформаційних технологій. З цією метою в бі-
бліотеці функціонує сектор електронних каталогів та бази 
даних, який стає у нагоді при написанні рефератів, статей 
тощо. Безпосередньо на кафедрі післядипломної освіти 
лікарів-ортодонтів створено електронну базу даних з по-
шуковою системою, що містить більше 150 тисяч джерел 
літератури, які стосуються різних розділів ортодонтії.
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Під час занять на курсі ортодонтії лікарі повинні за 
два місяці засвоїти 23 розділи із спеціальності «Ортодон-
тія». Найбільш складною та важливою для практики є клі-
нічна ортодонтія, що складається з 9 розділів. Тестовий 
комп’ютерний контроль знань є важливою складовою час-
тиною післядипломного навчання, тому на кафедрі скла-
дений тестовий контроль для атестації лікарів.

Навчальна комп’ютерна програма має відповідати 
певним стандартам, які дозволяють викладачу обирати 
оптимальну за своїми параметрами для розв’язання кон-
кретних задач:

- врахувати швидкість сприйняття навчального матері-
алу, розбору прикладів, методів розв’язання типових задач;

- закріплення навичок розв’язання типових задач;
- забезпечувати можливість самоконтролю якості за-

своєних знань та навичок;
- прищеплювати навички аналітичної і дослідницької 

діяльності;
- заощаджувати час лікаря-курсанта, необхідний для 

вивчення певної теми.
Комп’ютерна навчальна програма, створена розробле-

ним на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 
ортодонтії, на відміну від звичайних занять дає можли-
вість опанувати теоретичний матеріал, вирішити клінічні 
задачі, в яких відображені різноманітні варіанти етіології, 
патогенезу, клінічних проявів зубощелепно-лицевих ано-
малій, різні методи лікування у віковому аспекті, тобто 
відтворити клінічну ситуацію «лікар-хворий».

Навчальна комп’ютерна програма з розділу «Клініч-
на ортодонтія» реалізована у вигляді тестових завдань-
запитань, на які  пропонується від 3 до 5 варіантів від-
повідей. Одна з них є найбільш повною і правильною і 
оцінюється в 100 балів, що свідчить про відмінні знання.

З розділу «Клінічна ортодонтія» складено 444 тесто-
вих завдання. Для проведення диференційованого навчан-
ня (одночасно приїздять лікарі-ортодонти з різним клініч-
ним стажем, лікарі – дитячі стоматологи, лікарі-інтерни) 
умовно всі завдання поділені на п’ять груп складності: І 
– 100%, ІІ – 90%, ІІІ – 80%, ІV – 60%.

Розроблені тести повністю відповідають змісту на-
вчальної програми. У режимі тренінга лікарю-ортодонту 
з блоку питань системою автоматично  відбирається 40-50 
питань. Після завершення тестування навчальна тестова 
програма дозволяє перевірити правильність відповідей, пе-
реглянути питання, на які курсант відповів невірно та про-
дивитись рекомендовану літературу по цій тестовій задачі. 

Проте, не зважаючи на великі можливості та зручність 
використання комп’ютерних технологій навчання, не мож-

на недооцінювати важливу роль викладача та перекладати 
всі функції з навчання курсантів на комп’ютерний ресурс. 
Тому особливої уваги заслуговує раціональний розподіл 
навчального матеріалу між викладачем і комп’ютером. 
Відображення основних проблем навчальної дисципліни, 
шляхи їх розв’язання, лекційний матеріал, клінічні розбо-
ри, практичні та семінарські заняття  мають залишатися за 
викладачем. 

Висновки. Отже, забезпечуючи високі стандарти піс-
лядипломної освіти лікарів-курсантів, що навчаються на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія», інформа-
ційні та мультимедійні технології створюють сприятливі 
умови для оптимізації навчального процесу, формування 
клінічного мислення, засвоєння практичних навичок  і 
реалізації ідеї самовдосконалення, коли курсант зможе 
виховати в собі потребу до безперервного навчання, від-
повідальність за власну освіту та повною мірою розкрити 
свій творчий потенціал. 
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ІНТЕРНАТУРА – ПОШУК НОВИХ ФОРМ ВИКЛАДАННЯ

В. Ф. Куцевляк, Н. Б. Циганова, О. В. Любченко, І. Є. Велігоря, С. В. Полякова, К. В. Божко, К. Ю. Пушкар, 
О. М. Сирота, І. В. Циганова, А. О. Іванов, Д. В. Ємельянов

Харківська медична академія післядипломної освіти

Інтернатура є найважливішим етапом післядипломної 
підготовки лікарів. Необхідність постійного вдосконалення 
системи післядипломної освіти диктується розвитком сучас-
них технологій. Можливості інтернету, дистанційне навчан-
ня, різні комп'ютерні системи дозволяють постійно перегля-
дати методики та підходи до навчання лікарів-інтернів.

Кафедра стоматології та терапевтичної стоматології 
ХМАПО проводить підготовку лікарів-інтернів за фахом 
«Стоматологія» з 1992 року. Протягом цього часу зазнали 
масу змін як програми підготовки, так і форми подання 
матеріалу і контролю знань і умінь учнів. Нами запрова-
джено різні форми проведення семінарів по розділам спе-
ціальності. Вони проходять не тільки традиційним спосо-
бом, але і з використанням смарт-системи, що дозволяє 
оцінити рівень знань всієї аудиторії одночасно.

Одним з ефективних методів навчання є клініко-
реферативні конференції, що дозволяють оцінити не тільки 
наявність достатніх за обсягом знань по тематиці, але і вмін-
ня їх викласти. Всі, без винятку, інтерни представляють до-
повіді з мультимедійними презентаціями тривалістю 10-12 
хвилин. Потім проблема, піднята в доповіді, обговорюється 
і коментується аудиторією і групою викладачів.

Крім того, на кафедрі проводиться контроль знань у 
формі брейн-рингу. Питання готують не тільки виклада-
чі кафедри, але й інтерни, поділені на команди. Гра про-
ходить багатоступінчасто, з кожним етапом зростає азарт 
гравців. Ця форма контролю дозволяє не тільки оцінити 
рівень знань, швидкість реакції, але і виділити лідерів, які 
вміють організувати, згуртувати команду.

Розділ «Профілактика стоматологічних захворювань» 
традиційно проходить у 3 школах-інтернатах. Нашими 
підшефними є діти зі сколіозом; хворі на  цукровий діа-
бет та на неврологічні захворювання. Під керівництвом 
викладача лікарі-інтерни обстежують стоматологічний 
статус дітей, заповнюють диспансерні карти, готують сан-
бюлетені, проводять бесіди та уроки здоров'я, тематичні 
ігри з учнями диспансерів, де кожна дитина отримує ма-
ленький подарунок у вигляді ополіскувача, зубної пасти 
або наклейки, а також проводять герметизацію фісур. Учні 
диспансерів з нетерпінням чекають нашого приходу, ад-
міністрація диспансерів з вдячністю приймає лікарів - ін-
тернів, т. к. установам надається реальна профілактична 
допомога.

Протягом останніх 10 років на кафедрі проходять дис-
танційні семінари з питань реставрації зубів, які прово-
дять викладачі клініки «Аполлонія» міста Полтави.

Атестація першого року навчання проводиться у ви-
гляді конкурсу з реставрації зубів. За результатами кон-
курсу визначаються переможці, які потім представляють 
кафедру на конкурсі «Шлях у майстерність»,  який щоріч-
но проводиться в УМСА.

Завершальним етапом очного курсу інтернатури є 3-х 
етапна державна атестація. Здача мануальних навичок від-
бувається як другий етап конкурсу з реставрації.

Таким чином, методи підготовки і проведення навчан-
ня в умовах післядипломної освіти потребують постійно-
го вдосконалення і адаптації до сучасних умов.

ПЕРШІ КРОКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК–3. 
ФАРМАЦІЯ» 

М. В. Лелека, О. Є. Січкоріз, О. М. Заліська 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

План заходів для поліпшення якості підготовки фахів-
ців за спеціальностями галузі знань «Фармація» затвер-
джено наказом Міністерства охорони здоров'я України № 
646 від 12.09.2014. Відповідно до цього наказу впрова-
джується ліцензійний іспит Крок 3 Фармація. Для студен-
тів денної форми навчання планується проведення іспиту 
у 2016-2017 році, для студентів заочної форми навчання 
у 2017-2018 році. Одним із заходів, які регламентує цей 
наказ, є створення структури змісту ліцензійного іспиту 
Крок 3. При розробці тестових завдань для формування 
бази завдань на сайті testcentr.org.ua. уже представлено 
структуру змісту іспиту «Крок 3 Фармація». Відповідно 
до листа Центру тестування МОЗ України про створення 
бази тестових завдань викладачами профільних кафедр 
факультету післядипломної освіти, на яких відбувається 
навчання провізорів-інтернів, проведено роботу по ство-
ренню банку тестових запитань. 

До розробки тестових завдань залучаються викладачі, 
які мають найбільший досвід викладання та методичної 
роботи. У відповідності до листа Центру тестування та 
розпорядження деканату факультету післядипломної осві-
ти ЛНМУ імені Данила Галицького усі завдання пройшли 

внутрішню експертизу. Для успішного складання іспиту 
мінімальна кількість вірних відповідей становить 70,5 
%. Викладачами необхідно проводити план заходів для 
підготовки та успішної здачі ліцензійного іспиту. Підго-
товлені і прорецензовані тестові завдання розглядаються 
та апробовуються під час практичних занять, семінарів з 
провізорами-інтернами зі спеціальності «Загальна фарма-
ція» на кафедрі. 

Введення ліцензованого іспиту «Крок 3. Фармація» 
сприятиме поліпшенню підготовки молодих спеціалістів, 
а також інтеграції нових знань і вмінь у практичну діяль-
ність провізора, 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВВЕДЕННЯ РЕЗИДЕНТУРИ ЗА ФАХОМ «ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

І. Г. Лісова, Н. М. Михайленко,  В. В. Лисенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Останні роки відзначаються чітким орієн-
туванням на входження України в Європейський осві-
тянський простір та формуванням освітньої діяльності 
відповідно до вимог, критеріїв та стандартів Болонської 
системи. Останній державний Закон України «Про вищу 
освіту»  №31556-VII від   01.07.2014 року вимагає ввести 
нову систему кадрової та післядипломної освіти медичної 
галузі, і в тому числі безпосередньо у стоматології.

На сьогоднішній день всі лікарі, які отримали кадрову 
підготовку на стоматологічному факультеті після здавання 
державних іспитів та іспиту «Крок-2» переходять у інтер-
натуру за фахом «Стоматологія». У рамках 2 річної інтер-
натури для підготовки  за спеціальністю «Хірургічна сто-
матологія» відведено 180 годин теоретичних занять та 2 
місяці практичної роботи в умовах хірургічних кабінетів. 
Після здавання іспиту «Крок-3» та іспиту за фахом «Стома-
тологія» лікарі отримують сертифікат лікаря-стоматолога. 
Цей фах допускає спеціаліста до роботи в лікувальних 
установах І ланки допомоги, де лікар повинен вміти діа-
гностувати всі стоматологічні захворювання, а головне 
надати невідкладну допомогу при цих захворюваннях у 
пацієнтів різного віку, з різноманітною супутньою пато-
логією та вчасно направити до спеціалістів іншого або ви-
щого рівня. При цьому, слід зазначити, що на всіх рівнях 
надання допомоги найскладнішою у діагностичному та 
лікувальному плані є хірургічна патологія. Час відведе-
ний для підготовки лікаря-стоматолога в інтернатурі для 
надання хірургічної стоматологічної допомоги досить об-
межений.

 Основна частина. Хірургічний прийом виконує лікар-
стоматолог який пройшов цикл спеціалізації терміном 4 
місяці. За цей час лікар повинен у напруженому режимі 
посилити теоретичну підготовку з усіх розділів хірургічної 
стоматології, придбати та освоїти цілий ряд досить 
складних практичних навичок. Однак, як вказує тривалий 
досвід, більшість слухачів неспроможні оволодіти усіма 
практичними навичками. Методики та вміння необхідні у 
в повсякденній роботі хірурга-стоматолога амбулаторії та 
стаціонару потребують більш тривалого часу.

Виходячи з досвіду підготовки лікарів стоматологів за 
фахом «Хірургічна стоматологія» у  країнах Європи є спе-

ціальна фахова підготовка у резидентурі від 3 до 5 років. 
У світлі зазначеного, потребує вирішення питання про від-
окремлення фаху щелепно-лицевої хірургії з відповідною 
резидентурою.      

Введення у систему післядипломної освіти резиден-
тури з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірур-
гії є конче необхідним для вітчизняної стоматології,  та 
має певну потребу у підготовці іноземних громадянам. 
Підгрунтям для вищевказаного є існування в Україні до-
статньої кількості науково-практичних шкіл з хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Висновки. Таким чином, враховуючи 90-річний досвід 
підготовки спеціалістів хірургів-стоматологів та щелепно-
лицевих хірургів на кафедрі хірургічної стоматології, 
щелепно-лицевої хірургії та стоматології ХМАПО та ін-
ших Вищих навчальних закладів є доцільним введення ре-
зидентури з фаху «Хірургічна стоматологія» та «Щелепно-
лицева хірургія». У рамках резидентури  після закінчення 
інтернатури, частина фахівців, що успішно склали іспити, 
матимуть можливість продовжити навчання у певні термі-
ни для придбання вузькоспрямованої спеціалізації. Клініч-
ними базами кафедр хірургічної стоматології на яких буде 
введена резидентура мають бути багатопрофільні клініки 
чи спеціалізовані поліклініки.Проведення резидентури з 
хірургічної стоматології, як елемент післядипломної осві-
ти, значно підвищить стан освіти лікарів стоматологічного 
фаху, приблизить до Європейського рівня та буде сприяти 
розвитку національної медицини. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПІДГОТОВКИ СТОМАТОЛОГІВ З ДЕНТАЛЬНОЇ 
ІМПЛАНТАЦІЇ 

І. Г. Лісова, П. В. Російський, В. В. Ковальчук 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Бурхливий розвиток дентальної імплантації 
(ДІ) у нашій країні виявив цілу низку проблем, пов'язаних 
з нестачею якісного професійного навчання, яке б розви-
вало клінічне мислення та практичні навички у лікарів з 
вказаного розділу стоматології. Крім того, підготовка лі-
карів по ДІ проводиться переважно на госпрозрахунковій 
основі, що обмежує її доступність для лікарів з бюджет-
них установ. У зв’язку з вказаним набувають актуальності 
питання проведення циклів  тематичного удосконалення 

з дентальної імплантації у системі післядипломної освіти 
[1,2,3].

Основна частина. При лікуванні стоматологічних 
хворих з допомогою дентальних імплантатів відсутність 
спеціальних знань та умінь призводить до виникнення 
ускладнень запального та дистрофічного характеру. У свою 
чергу ускладнення сприяють  відторгненню імплантатів 
або невідповідності функції та естетики виготовлених про-
тезів. Такі обставини викликають виникнення конфліктних 
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ситуацій між лікарем та пацієнтом. Аналізуючи причини 
низької якості надання допомоги цим хворим, стає очевид-
ним хаотичність навчання стоматологів відносно ДІ. Це 
пов’язане з тим, що лікарі отримують первинну підготовку 
по ДІ на 1-2 денних майстер-класах, які проводяться під егі-
дою комерційних фірм на базі приватних кабінетів або клі-
нік. Цьому сприяють пропозиції від великої кількості пред-
ставників різних фірм-виробників імплантаційної продук-
ції на проведення такого навчання, яке має значну вартість. 
Розповсюдження подібного роду знань частіше проводять 
особи без педагогічної підготовки  та інколи без медичної 
освіти. Крім того, загально відомо, що під час майстер-
класів рекламується продукція окремих фірм-виробників. 
Таке «нав’язування» певних матеріалів та конструкцій об-
межує вибір раціональних методів ДІ з урахуванням індиві-
дуальної клінічної ситуації. Інша частина лікарів, у зв’язку 
із низькою матеріальною спроможністю, отримують зна-
ння сумнівної якості по ДІ з Інтернет-ресурсу. Вищевказане 
створює значну проблему у діагностиці та  плануванні паці-
єнтів, невиправдано здорожує лікування та робить його не 
завжди доцільним та біологічно безпечним. 

 В зв’язку з цим, розробка поглибленого циклу ТУ з ДІ 
на  післядипломному рівні диктується вимогами часу та 
соціальною необхідністю. В цьому зв’язку нами, як кафе-
дрою ВУЗу 4-го рівня акредитації, розроблено 2-х тижне-
вий цикл ТУ «ДІ», тривалість якого становить 78 навчаль-
них годин, забезпечує навчання лікарів на бюджетних та 
контрактних основах. Програма, план і розклад курсу скла-
дені за установами МОЗ та Міністерства освіти України і 
затверджені Вченою Радою Харківської медичної академії 
післядипломної освіти (ХМАПО). План-програма циклу 
складається з розділів, які висвітлюють питання теоре-
тичного освоєння класичних основ біології кістки щелеп, 
аспектів розвитку атрофічних процесів, термінів загоєння 
кісткової рани. Окремий розділ, присвячений економічним 
та юридичним питання стоматологічної імплантації. Ма-
теріал викладається у доступному ракурсі по питанням ді-
агностики клінічних умов для ДІ, переліку усього спектра 
сучасних матеріалів та хірургічних методів остеопласти-
ки, існуючих різноманітних методик імплантації в склад-
них клінічних умовах та особливостей незнімного проте-

зування на імплантатах. Особлива увага приділяється по-
доланню можливих безпосередніх та віддалених усклад-
нень, відновленню функціонування комплексу імплантат 
+ протез. Викладання на циклі проводять викладачі, які є 
сертифікованими фахівцями з хірургічної та ортопедичної 
стоматології, мають більш ніж 25-річний практичний до-
свід роботи з дентальними імплантатами в умовах сучас-
ної клінічної бази. Виконується початковий, проміжний та 
заключний контроль з використанням СМАRТ-системи, 
ситуаційних завдань та тематичних хворих. Придбані 
слухачами теоретичні та практичні навички оцінюють на 
іспиті і підтверджуються свідоцтвом ХМАПО державного 
зразка, що розширює практичну діяльність стоматолога та 
дає 15 балів при атестації на лікарську категорію. 

Висновок. Отже, непрофесійний підхід до навчання 
призводить до сумнівного планування дентальної імпланта-
ції, яке не сприяє досягненню найбільш ефективного 
та прогнозованого результату при лікуванні пацієнтів. 
Удосконаленням післядипломної підготовки лікарів-
сто ма  тологів з розділу дентальної імплантації повинні 
займатися відповідні державні заклади післядипломної 
освіти, які забезпечать високу якість викладання по суті та 
економічну доступність для широких верст лікарів нашої 
країни. Створення поглибленого циклу  тематичного удос-
ко  налення з дентальної імплантації є актуальнім, особ-
ливо для лікарів комунальних стоматологічних установ 
та свідчать про  мотивоване їх залучення до проходження 
високопрофесійного навчання на профільних кафедрах 
ВУЗів післядипломної освіти. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МОТИВАЦІЇ САМОПІДГОТОВКИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ЛІКАРІВ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

І. Г. Лісова, Т. В. Ткач, О. А. Нерушева

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Орієнтація сучасного українського суспіль-
ства на принципи розвитку Європейського освітянського 
простору передбачає істотні зміни в післядипломній під-
готовці медичних працівнків. Сучасні вимоги до якості 
знань та вмінь лікарів стоматологічного профіля потребу-
ють оптимізації. Стандартні методики викладання, що за-
стосовують у вигляді усного викладання материала, опи-
тування аудиторії і суб’єктивного оцінювання викладачем 
знань не достатньо стимулюють слухача до активних по-
шуків  інформації та її засвоєння. Вважаємо доцільним 
оптимізувати методи викладання з метою підвищення 
мотивації слухачів до самопідготовки в системі післяди-
пломної освіти.

Основна частина. Відповідно до програм циклів  те-
матичного удосконалення і передатестаційних циклів, за-
тверждених МОЗ, до 65-70% від усього об’єму матеріала 
відведено на самопідготовку. Особа, яку навчають, оволо-
діваючи знаннями та вміннями, повинна переробити їх у 
власний метод оволодіння областю професійної діяльнос-
ті і сформулювати в себе відповідні цій області прийоми 
медичної діяльності. В таких умовах у неї виробляється 
не тільки нові знання та вміння, але і особові якості, такі 
як потреба у самонавчанні. Сучасний світ, де постійно 
розширюється інформаційне електронне поле, визначає 
його використання  з метою тренінга, навчання і контроля 
знань на різних етапах – початковий, поточний і заключ-
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ний. На нашій кафедрі з 2007 року використовується елек-
тронна техніка та ресурс, при допомозі яких демонстру-
ються мультимедійні презентації лекційного матеріала, 
архів фото- і відеоматеріала, схеми і таблиці, проводяться 
зрізи рівня знань з використанням SMART-системи. Також 
популярна в теперішній час форма електронного підруч-
ника за різноманітними вузькими тематиками учбового 
матеріала і напрямкам наукової діяльності кафедри. В 
епоху широкої доступності интернет-мережи неможливо 
не враховувати розвиток в соціумі, так званого «кліпового 
мислення». В той час, коли сучасна людина відвикла ви-
користовувати «паперову книгу»,  сформоване «кліпове 
мыслення» сприяє більш ефективному сприйняттю мате-
ріала, його синтезу і якісному закріпленню знань, що відо-
бражається на результатах контроля рівня знань. 

Висновок. Таким чином, в теперішній час в післяди-
пломній освіті доцільно використовувати комп’ютерну та 
іншу електронну техніку, інтернет-ресурс, де може місти-
тись навчальний, лекційний, демонстраційний матеріали. 
Перевагами такої освіти є мобільність, педагогічная мно-
гофункційність (навчання, демонстрація, тестовий контр-
оль, ситуаційні завдання), підвищуючи мотивацію до при-
дбання нових знань. Таке використання методів і прийомів 
навчання та їх взаємозв’язок сприяє вироблення у слухачів 
вміння трансформувати знання в спосіб придбання нових 
знань, здатність до саморозвитку і самовдосконалення.
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-НЕВРОЛОГІВ НА ЦИКЛАХ ПЕРВИННОІЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
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Харківська медична академія післядипломної освіти,

Вступ: Згідно сучасних вимог до навчання на циклах 
первинної спеціалізації (спеціалізація, інтернатура), значна 
увага приділяється самостійній роботі лікарів-слухачів [1-4]. 

Основна частина: На кафедрі неврології та дитячої 
неврології Харківської медичної академії післядипломної 
освіти з цією метою широко застосовуються літературні 
джерела, таблиці, атласи,  інформація на електронних но-
сіях (презентації, відеозаписи перебігу захворювань у паці-
єнтів тощо), банки ситуаційних задач та тестових завдань. 
Слухачі самостійно переглядають та аналізують електронні 
та відеоматеріали з послідовним обговоренням питань, які 
виникають, з викладачами та один з одним. Є кафедральна 
бібліотека літературних джерел та періодичної преси з не-
врології. Слухачам в мережі розкладу виділяється час для 
самостійної роботи. На циклі під час практичних занять 
надається час для роботи з нативними макропрепаратами 
головного та спинного мозку та анатомічними атласами. 
Також під час занять на кафедрі лікарі-слухачі завжди мо-
жуть знайти необхідну інформацію в мережі Інтернет.

Лікарям-слухачам надається можливість не тільки 
брати участь в клінічних розборах на кафедрі та загально-
клінічних розборах, в обходах професора й доцентів, в па-
тологоанатомічних конференціях на клінічній базі, але й 
самостійно оглядати, в тому числі, й в динаміці (з дозволу 
лікуючого лікаря та після представлення куратором ци-
клу), діагностичних хворих, а також хворих з орфанними 
захворюваннями.

Висновки: Різноманітність форм навчання на циклах 
первинної спеціалізації з неврології та дитячої неврології 
дозволяє підвищити мотивацію до самостійного оволодін-
ня знаннями й практичними навичками, зробити заняття 
ще більш цікавими, більш пізнавальними й багатогранни-
ми, що покращує якість підготовки лікарів-неврологів на 
циклах первинної спеціалізації.
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В статті розглядаються основні аспекти сучасної освітної технології веб-квестів як порівняно нового типу практично-
орієнтованого підходу до навчання та її значення у безперервній післядипломній підготовці лікарів.

The article describes the main aspects of modern educational technology web-quest as a new type of practical-oriented approach to 
education and its importance in a continuous postgraduate training of doctors.

Вступ.  Сучасна медична освіта, в тому числі і після-
дипломна підготовка лікарів, повинна сприяти формуван-
ню активного процесу навчання, що розвиває здібності до 
самонавчання, запам’ятовування, використання отрима-
них знань на практиці.  

Веб-квест - один з найбільш ефективних активних 
компонентів системи безперервної освіти XXI століт-
тя, в тому числі і сучасної медичної освіти, являє собою 
проблемне завдання з елементами рольової гри, для ви-
конання якого використовуються інформаційно-освітні 
веб-технології [1]. В галузі медичної освіти проблемне 
завдання може являти собою вирішення будь-якої про-
блемної теми, зорема внутрішньої медицини, наприклад, 
розбір клінічного випадку, що вимагає від лікаря наяв-
ність як базових знань, так і знання сучасних клінічних 
рекомендацій та протоколів надання медичної допомо-
ги. Освітній веб-квест сприяє зручному наочному пред-
ставленню навчальної інформації з використанням веб-
технологій, зокрема, медіафайлів, мультимедіа, аудіома-
теріалів, що покращує якість навчання, підвищує мотива-
цію до самонавчання, розвиває логічне мислення, сприяє 
глибинному аналізу сучасних стандартів діагностики та 
лікування з огляду на конкретну клнічну ситуацію, фор-
мує алгоритм мислення та дій, бо є міжпредметним та 
практично-орієнтованим, що і є невід’ємною частиною 
безперервного розвитку лікаря.

Основна частина. Задля покращення практично-
орієнтованої підготовки фахівців на основі сучасних 
веб-технологій нами було розроблено освітній веб-квест 
за спеціальністю «Кардіологія», який базувався на закрі-
пленні базових знань та відпрацюванні сучасних клінічних 
протоколів та міжнародних рекомендацій при проведенні 
огляду конкретного хворого з симптомом задишки, про-
веденні диференційної діагностики, постановки діагнозу 
та вибору тактики лікування. Веб-квест було збудовано за 
допомогою технології розгалуження, яка вибудовується 
кожен раз індивідуально під час виконання завдання на 
основі вибору правильних чи неправильних відповідей, 
опрацювання гіпотез. Після проходження веб-квесту фор-
мується загальна оцінка на основі проміжних контролів. 

Структура освітнього медичного веб-квесту може 
бути представлена наступними розділами [2]:

Вступом - описання головної ролі учасника або сцена-
рій квесту, попередній план роботи.

Завдання, яке зрозуміле, цікаве і потенційно здійсниме. 
Чітко визначено підсумковий результат самостійної робо-

ти (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти 
відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, 
визначена позиція, яка повинна бути захищена, і вказана 
інша діяльність, яка спрямована на переробку і представ-
лення результатів, виходячи із зібраної інформації).

Ресурси - список інформаційних ресурсів (посилання 
на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів, статті, аудіо та 
відеоматеріали), необхідних для виконання завдання.

Процес роботи - опис процедури роботи, яку необхід-
но виконати учаснику квесту при самостійному виконанні 
завдання (етапи).

Оцінка - опис критеріїв і параметрів оцінки веб-квесту. 
Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які 
вирішуються в веб-квесті.

Висновок - розділ, де підсумовується досвід, який 
буде отриманий учасниками під час самостійної роботи 
над веб-квестом. Іноді корисно включити до висновку ри-
торичні запитання, що стимулюють активність учнів про-
довжити свої досліди і надалі.

Розроблений нами медичний освітній веб-квест за 
спеціальністю «Кардіологія» має в собі багато різнотема-
тичних тестових завдань (множинний вибір, вірно/не ві-
рно, на відповідність, числові відповіді та ін.), які виконує 
учасник під час вивчення клінічного випадку, проведення 
дифдіагностики патології, проведення обстеження та ви-
бору тактики лікування пацієнта.

Висновки. Інформаційно-освітній веб-квест є невід-
’ємною складовою сучасного активного навчання, в тому 
числі, післядипломного етапу медичної освіти. Він сприяє 
покращанню організації активної пізнавальної діяльності, 
логічного мислення, аналіза, узагальнення, систематизації 
та оцінки інформації, формує нові компетенції (розвиток 
комп'ютерних навичок, підвищення словникового запасу), 
реалізації креативного потенціалу (розвиток дослідниць-
ких і творчих здібностей), а також розвиває уміння ско-
ристатися накопиченими теоретичними даними з точки 
зору конкретної проблеми (клінічного випадку), що і є 
основою повсякденної роботи лікаря. 

Необхідно зазначити, що для підготовки веб-квесту 
необхідний високий рівень інформаційної компетентності 
викладача. Створення інформаційно-освітнього медично-
го веб-квесту досить трудомістке заняття, але, працюючи 
над створенням веб-квесту, педагог удосконалює свою 
професійну компетенцію, а отриманий веб-квест ста-
новить ефективний наочний тренажер для підвищення 
кваліфікації широким колом фахівців. Значною перева-
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гою є те, що в рамках одного освітнього веб-квесту мо-
жуть бути різні теми з предмету або кількох предметів, 
тем, патологій, тобто він є інтегральним, міжпредметним, 
практично-орієнтованим, бо створений на основі конкрет-
ного клінічного випадку. Освітній медичний веб-квест 
зручно імпортується та поєднується з системами дис-
танційного навчання, а саме системою Moodle, та може 
відображатися на мобільних пристроях, бо збудований на 
основі веб-технологій. 
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Впровадження сучасних симуляційних технологій як 
провідних методик на післядипломному освітньому ета-
пі, спрямовано на оптимізацію підготовки до практичної 
професійної діяльності інтернів-неонатологів. Особли-
во методика доречна для оволодіння та засвоєння алго-
ритмів надання невідкладної реанімаційної допомоги 
та інтенсивної терапії новонародженим із загрозливими      
станами.

Застосування симуляційної технології дозволяє при-
дбати практичний досвід в штучних умовах, наближених 
до реалій життя. Цінність методики полягає у можливос-
ті багаторазового відпрацювання практичних навичок та 
при цьому відсутності негативних наслідків для здоров’я 
новонароджених. В наших умовах заняття проводяться у 

навчальному симуляційному класі, обладнаному сучасни-
ми високотехнологічними манекенами, моніторами, робо-
тами-імітаторами немовлят. 

Підготовку інтернів-неонатологів щодо засвоєння 
практичних навичок та вмінь у визначеній імітаційній си-
туації здійснюємо поетапно:

1 – підготовчий технічний: - надбання навиків корис-
тування обладнанням реанімаційного відділення; 2 – осно-
вний тренувальний: алгоритм первинної реанімаційної до-
помоги новонародженим і дітям з екстремально низькою 
масою тіла; 4 – заключний контрольний: - тренінг на час. 

Таким чином, симуляційна технологія оптимізує ово-
лодіння практичними навичками та вміннями без ризику 
для немовлят та інтернів.

МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ОВОЛОДІННЯ ІНТЕРНАМИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ

Т. К. Мавропуло, Т. М. Плеханова

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Інтернатура, як завершальний етап підготовки спеціа-
лістів, включає два стратегічних напрями  - поглиблення та 
закріплення теоретичних знань і постійне удосконалення й 
розширення діапазону професійних навичок відповідно до 
вимог кваліфікаційних характеристик. Парадигма навчання 
вимагає, щоб будь-яке теоретичне питання обов’язкового 
підкріплювалось практикою (знання переходить в розуміння 
шляхом застосування на практиці). Останні роки в світі 
відбуваються зміни в медичній освіті, які включають в тому 
числі і використання більш активних методів навчання, 
інтеграцію фундаментальних наук з клінічним досвідом, 
спрямованість на забезпечення оволодіння випускниками 
компетенцій, необхідних для надання хворому безпечної та 
оптимальної допомоги [1-5].

Компетентний лікар, на відміну від кваліфікованого, 
володіє не тільки певними знаннями, вміннями й нави-
чками, а й здатністю і готовністю реалізувати їх в роботі. 
Компетентність вимагає внутрішньої мотивації до якісно-
го виконання своїх професійних обов’язків  [1, 3].

Тож, мотиваційна складова оволодіння інтернами 
практичними навичками повинна включати не тільки зо-
внішній, а і внутрішній аспект. Способами забезпечення 
зовнішньої мотивації до оволодіння навичками в інтерна-
турі можуть бути: знайомство інтернів на початку навчан-

ня в інтернатурі з переліком практичних навичок, якими 
вони повинні оволодіти; складання керівниками очного 
та заочного циклів  індивідуального плану навчання, який 
включає в себе повний перелік навичок, які інтерн пови-
нен засвоїти або удосконалити під час того або іншого 
циклу; контроль керівниками очного та заочного циклів 
знань теоретичної основи та методики проведення прак-
тичних навичок та маніпуляцій під час планової щоденної 
курації хворих та під час рубіжних контролів.

Внутрішня мотивація до оволодіння практичними 
навич ками стимулюється шляхом використання: 

- імітації клінічної ситуації, як ключового моменту 
заняття, де необхідно використати чи обговорити викорис-
тання конкретної практичної навички;

- «цілеспрямованої практики» (практичної підго-
товки на належному рівні складності з отриманням не-
гайного і інформативного зворотного зв'язку,  можливістю  
для повтору навички і виправлення помилок, контролем 
забезпечення безпеки пацієнта);

- групових занять, коли одна група демонструє 
клінічну ситуацію з виконанням практичних навичок, а 
інша виступає як експерт (з дотриманням правил оцін-
ки – завжди знайди позитивні моменти, завжди дай реко-
мендації);



270

-  симуляторів різного рівня складності, що дозволяє 
навчати як окремим практичним навичкам, так і  всебічно 
відпрацьовувати складні сценарії в наданні безпечної та 
ефективної допомоги особливо  при невідкладних станах.

Тож, зовнішня мотивація є рушійною силою є набут-
тя практичних навичок. Але саме внутрішня мотивація є 
рушійною силою саме для використання практичних на-
вичок в повсякденній роботі. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ-МЕДИКІВ НА КУРСАХ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩІ  ІМЕНІ АРСЕНА 

РІЧИНСЬКОГО

П. Є. Мазур, В. А. Левчук, Є. Л.Горошко 

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

Вступ. Інтеграція України в Європейський освітній  
та науковий простір передбачає реформування підготовки  
та перепідготовки медичних спеціалістів та приведення 
медичної освіти у відповідність до державних та між-
народних стандартів. Післядипломна підготовка з підви-
щення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних 
спеціалістів має гармонійно входити у цілісну систему 
післядипломної медичної освіти та відповідати системі 
європейського та світового рівнів.

Навчання впродовж усього життя, неперервний про-
фесійний розвиток – це основне кредо для медичних сес-
тер, це процес їх  постійного навчання, підготовки, під-
вищення кваліфікації і самовдосконалення протягом усієї 
професійної діяльності.

Метою післядипломного навчання є спеціалізація та 
підвищення кваліфікації медичних працівників, перепід-
готовка та вдосконалення (загальне або тематичне) теоре-
тичних знань та практичних навичок, умінь для роботи за 
певною спеціальністю,які оновлюються за змістом та під-
ходами досить швидко.

У післядипломній освіті відбуваються кардинальні 
зміни, формуються нові підходи і напрямки у підготовці 
медичних сестер загальної практики – сімейної медицини 
на засадах високого професіоналізму, різнопланової ком-
петентності, застосування на практиці нових знань, умінь 
та навичок з метою ефективного виконання багатофунк-
ціональних медсестринських функцій та завдань. Добре 
налагоджена система післядипломної підготовки та пере-
підготовки сприяє піднесенню медсестринської освіти до 
загальноєвропейських стандартів, передбачає надання ви-
сококваліфікованих медичних послуг в умовах підвищення 
рівня якості життя.

Основна частина. Для слухачів стаціонарної форми 
відділення післядипломної освіти Кременецького медич-
ного училища імені Арсена Річинського створені сучасні 
умови для поглиблення, розширення й оновлення профе-
сійних знань, а саме: комп’ютерний клас з 11 сучасними 
комп’ютерами, множильна техніка, кабінети функціональ-
ної діагностики оснащені новою апаратурою та обладнан-
ням: електрокардіографи, небулайзер, спейсер, пікфлуо-
метр, імітатор ран, набір фантомів та інше. 

До послуг курсантів обладнано лекційні аудиторії з 
мультимедійними проекторами і ноутбуками, кабінети до-
клінічної практики і навчальні кімнати на базі районної 
комунальної лікарні.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації про-
водиться як викладачами училища з великим досвідом 
теоретичної і практичної роботи, кандидатами медичних 
наук, так і висококваліфікованими фахівцями лікарні, які 
є завідувачами відділень, мають вищі кваліфікаційні ка-
тегорії і ведуть заняття відповідно до своєї спеціальності. 
Викладацьким колективом створено 14 авторських про-
грам, мультимедійні презентації, комплекси методичного 
забезпечення з усіх медичних спеціальностей, алгоритми 
виконання медичних маніпуляцій, невідкладних станів, 
збірники ситуаційних задач, тестового контролю, роздат-
кові матеріали навчального та контролюючого характеру, 
картотеки, каталоги.

Для медичних сестер загальної практики сімейної ме-
дицини розроблена очно-заочна програма спеціалізації, що 
дозволяє підвищувати кваліфікацію без відриву від ліку-
вальних установ. Враховуючи сучасний економічний стан в 
охороні здоров’я, ми використовуємо у своїй практиці фор-
му навчання у вигляді виїзних циклів в райони області, де 
заняття проводять висококваліфіковані лікарі районних лі-
карень. Практикуються також виїзні конференції, семінари, 
а також госпрозрахункові курси в санаторій «Барвінок» Збо-
рівського району. Для проведення лекцій на курсах в «on line» 
режимі запрошуються викладачі Інституту медсестринства 
Тернопільського державного медичного університету 
ім.І.Я.Горбачевського, які на високому професійному рівні 
навчають слухачів останнім досягненням  медицини. 

На курсах підвищення кваліфікації широко використо-
вуються інтерактивні методи навчання, а саме: відеоаналізи 
та відеоалгоритми, тренінги, кейс-технології, дискусії, ді-
лові та рольові ігри, мозковий штурм, майстер-класи. Вони 
дають змогу удосконалювати професійні вміння медичних 
сестер, фельдшерів, акушерок, моделювати клінічні ситуа-
ції з практики і знаходити правильний алгоритм дій надання 
медичної допомоги, проведення професійного догляду за 
пацієнтами,  освоїти діагностичні навички, створювати ат-
мосферу творчості в процесі навчання й подальшої роботи.
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Тренінгові методи проведення занять зі слухачами 
КПК забезпечують активну взаємодію всіх його учасни-
ків, сприяють вирішенню складних медичних ситуацій, 
створюють атмосферу співпраці, взаємодопомоги, взаємо-
розуміння, обміну досвідом, формують клінічне мислен-
ня. Все це дозволяє удосконалювати професійні знання, 
багатофункціональні навички та вміння, розвивати пізна-
вальну діяльність, перетворити її на більш високі форми 
кооперації та співпраці, формувати у медичних спеціаліс-
тів особистісно-професійні компетентності та фахові зна-
ння клінічного медсестринства. 

Велика увага на курсах підвищення кваліфікації 
приділяється самостійній роботі слухачів, які мають 
можливість удосконалювати свої професійні навички на 
муляжах, фантомах, використовуючи відеоалгоритми, 
сучасні методи маніпуляційної техніки й освоїти сучасні 
медичні комп’ютерні програми.

Анкетування курсантів і врахування їх пропозицій 
сприяє покращенню навчального процесу, дозволяє вклю-
чити нові розділи та теми, підвищити якість медичної 
інформації та її подання. Однією з цікавих пропозицій 
слухачів є запровадження дистанційного навчання, вклю-
чення правових аспектів діяльності медичних сестер, пи-
тання онкопатології та фітотерапії, нетрадиційних  мето-
дів лікування, публікації наукових праць у збірниках.

На початку курсів слухачі складають тестовий 
контроль на визначення початкового рівня знань, а по 
закінченні навчання (циклу) проводиться комплексний 
екзамен спеціально створеною комісією для оцінки рівня 
теоретичних і практичних навичок. Слухачам курсів, 
які виконали усі вимоги навчальних планів і програм та 
склали іспит, ми видаємо посвідчення про проходження 
КПК, і в день закінчення курсів проводиться атестація 
виїзною атестаційною комісією.

Неперервна післядипломна освіта медичних сестер 
потребує удосконалення та розробки гнучких освітніх 
моделей післядипломної освіти, які базуються на принципі 
наступності та забезпечують новий рівень професійної 
компетенції.

Висновки. Медичні спеціалісти потребують постій-
ного оновлення знань і вмінь, у розвитку компетентностей 
задля здійснення  професійної діяльності в інноваційному 
середовищі. Це можливо за умови безперервності після-
дипломної освіти, якщо систематичні курси підвищення 
кваліфікації змістовно та організаційно поєднані з між-
курсовим періодом, тобто створена цілісна система про-
фесійного розвитку фахівців-медиків.

Післядипломна освіта сприяє формуванню професійної 
компетентності медичного фахівця «нового типу» - 
професійно і соціально мобільного, який має сучасні 
глибокі медичні знання, володіє новими медсестринськими 
технологіями, здатний  до самореалізації, творчості, 
самовдосконалення, готовий до роботи в ринкових умовах 
та до гострої  конкуренції.
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СТРАТЕГІЇ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІОНІСТІВ

В. Д. Макаренко, Л. А. Ходак, Т. І. Навєт, В. А. Міщенко, В. І. Браілко 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Реформування системи підготовки лікарів в Україні і 
приведення її у відповідність до потреб ринку праці перед-
бачає створення цілісної системи безперервного профе-
сійного розвитку лікарів на базі стратегічного планування 
дій, забезпечення поглибленої підготовки лікарів згідно 
принципу відповідності змісту навчання реальним умовам 
їх роботи, використання різноманітних форм навчання. В 
контексті переходу сучасної системи вищої освіти до па-
радигми вчення, головними цілями якої є не стільки тран-
сляція знань, скільки їх самостійне конструювання слуха-
чами, не просте пропонування готових програм і курсів, а 
створення викладачем вагомого навчального середовища, 
яке сприяє покращанню якості навчання і яке сприяє слу-
хачам в досягненні успіху, особливу актуальність має роз-
робка стратегій активного навчання. Розробляючи страте-
гії активного навчання, де нелекційні методи стають осно-
вними важливо пам’ятати, що зовсім від лекції не можна 
відмовитись. Педагогу вищої школи дуже важливо знайти 
підходи, які не тільки відповідають його індивідуальному 
стилю викладання, відповідають освітянським цілям, але 
й активно залучають слухачів в процес навчання в аудито-

рії. Прикладом може бути процедура пауз, коли слухачам 
дають до 10 хвилин для осмислення лекційних записів. 
Коли збігає даний час, слухачам надається можливість ви-
словити свої запитання і побажання в рамках даної теми. 
В процесі короткого обговорення слухачі самі підводять 
до виконання семінарського завдання, запланованого в 
форматі «круглого столу». Актуальність даної стратегії на-
вчання полягає в тому, що вже на лекції слухач самостійно 
приходить до ідеї більш детального, глибокого, підготов-
леного обговорення заявленої проблеми. «Круглий стіл» 
проводиться в форматі «зіткнення думок», зважаючи, що 
кожен із слухачів – це лікар з власним досвідом, певним 
стажем роботи. Причому в рамках даної стратегії навчан-
ня може ефективно використовуватись і процедура «мо-
заїки», коли слухач приймає участь в маленьких групах з 
одним викладачем, а потім (наприклад після огляду склад-
ного хворого) повертається в велику групу висловлюючи 
власну думку. По завершенню заняття викладачі підводять 
резюме «круглого столу». Психологічна складова у відно-
синах між викладачем і слухачами є дуже важливою. Тому 
куратори продумують культурні заходи (театри, музеї, 
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концерти), де кожен розкривається емоційно, духовно, а 
це зближує, викликає довіру, а отже і покращує засвоєння 
знань. І даний підхід можна розглядати, як одну із форм 

активного навчання. Отже зазначені стратегії дозволяють 
реалізувати важливий принцип розвитку сучасної освіти – 
безперервність, або освіта на протязі всього життя.
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Якість медичної освіти на теперішній час є основою 
конкурентноспроможності у світі. Сфера освіти істотно 
залежить від економічної сфери, а освітня діяльність стає 
важливим компонентом економічного розвитку суспіль-
ства [1, 3, 4]. Першим етапом післядипломного навчання 
лікарів є інтернатура, правильна й адекватна організація 
якої може стати визначальною як у формуванні професіо-
налізму та компетентності лікаря, так і навичок соціальної 
поведінки [4, 5]. 

В інтернатуру з інфекційних хвороб зараховуються 
випускники лікувальних і медико-профілактичних фа-
культетів медичних університетів і медичних факульте-
тів університетів. Інтернатура є обов’язковою формою 
післядипломної підготовки лікаря, після закінчення якої 
вони отримують звання лікаря-інфекціоніста. Метою 
інтернатури є первинна спеціалізація за фахом «Інфек-
ційні хвороби», що складається з практичної підготовки 
лікарів-інтернів та підвищенню професійного рівня до са-
мостійної лікарської діяльності в інфекційних відділеннях 
лікарень і кабінетах інфекційних захворювань поліклінік. 
Інтернатура з інфекційних хвороб передбачає поглиблен-
ня теоретичних та практичних знань, отриманих під час 
навчання у ВУЗі. Особлива увага приділяється розумінню 
загальних закономірностей інфекційного процесу, різно-
манітності збудників інфекційних хвороб та особливостей 
їх взаємодії з організмом людини та ролі імунологічних 
реакцій в цих процесах. 

Навчальний план та програма інтернатури для ви-
пускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації зі спеціальності «Інфекційні хвороби» були 
розроблені в 2013 році співробітниками кафедри інфекцій-
них хвороб Харківської медичної академії післядипломної 
освіти та кафедри інфекційних хвороб Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за 
Наказами Міністерства охорони здоров’я України № 98 від 
01. 03. 2005 р. «Про поліпшення якості підготовки лікарів 
на етапі післядипломної підготовки», № 621 від 21. 11. 2005 

р.  «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81 від 
23. 02. 2005 р.» та № 1088 від 10.12.2010 р. «Про удоско-
налення післядипломної освіти лікарів». Інтернатура про-
водиться в очно-заочній формі протягом 1,5 років: заочна 
форма на базах стажування і закладах охорони здоров’я – 
7 місяців; та очна – 10 місяців на кафедрах інфекційних 
хвороб академій післядипломної освіти або університетів. 
Підготовка лікарів-інтернів з інфекційних хвороб під час 
очного циклу навчання передбачає надбання знань з еті-
ології, епідеміології, патогенезу, клініки, діагностики, ди-
ференційної діагностики, лікування хворих, специфічної і 
неспецифічної профілактики, а також невідкладної допо-
моги інфекційним хворим. Зміст програми охоплює весь 
обсяг теоретичних і практичних знань, умінь і практичних 
навичок, необхідних лікарю-інфекціоністу для самостійної 
роботи й надання кваліфікованої допомоги хворим. Для 
оцінки рівня засвоєння навчальної програми з інтернату-
ри затверджений порядок проведення атестації лікарів-
інтернів – комп’ютерний контроль знань і вмінь; оцінка 
вмінь та ступеню володіння практичними навичками; спів-
бесіда. Особливим видом заключного контролю знань як 
етапу державної атестації для лікарів-інтернів є складання 
ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-3», згідно з На-
казу МОЗ України № 762 «Про впровадження ліцензійного 
інтегрованого іспиту «КРОК-3» в загальну лікарську під-
готовку», як складову частину державної атестації лікарів-
інтернів. Діагностика результатів навчання є обов’язковим 
компонентом освітнього процесу, що дає змогу і виклада-
чам, і інтернам судити про досягнення мети навчання, про 
ступінь сформованості навчальних дій та засвоєння знань, 
про розуміння слухачами змісту навчальної діяльності, 
тобто про ефективність навчання [1, 6, 7]. 

Комітет експертів Всесвітньої організації медичної 
освіти сформулював критерії трьох фаз безперервної ме-
дичної освіти (БМО): переддипломної, післядипломної 
освіти та безперервного професійного розвитку (БПР) 
[1, 4, 5]. Система БПР створює можливість застосовува-
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ти сучасні медичні технології в лікувально-діагностичній 
практиці, що сприяє поліпшенню якості надання медичної 
допомоги на первинному рівні. БПР забезпечує якість охо-
рони здоров’я та сприяє підвищенню її ефективності, тому 
функціонуванню цієї фази освіти надається первинне зна-
чення. У сучасній Україні система БМО враховує не лише 
медичну спеціальність, а й конкретне місце роботи праців-
ника: його специфіку, характер та тип функціонування.

У сучасних умовах реформування національної сис-
теми освіти України достатньо великого значення набу-
ває застосування інтерактивного методу освіти лікарів-
інтернів і впровадження різних інноваційних методів у їх 
професійній підготовці. Ці методи є ефективними засоба-
ми набуття нових знань, освоєння сучасних діагностич-
них та лікувальних технологій, формування професійної 
компетенції та активної життєвої позиції [1, 5, 6].

Поняття «інтерактивний» походить від англійського 
слова interact – взаємодія. Інтерактивне навчання (ІН) – 
це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. 
Різні форми ІН вже давно застосовуються кафедрами в 
процесі навчання лікарів-інтернів. Метою застосування 
інноваційних методів навчання в професійній підготовці 
лікарів-інтернів є вдосконалення практичної спрямова-
ності навчального процесу та самопідготовки інтернів в 
позааудиторний час упровадженням інноваційних методів 
навчання [5, 6].

Найбільш значущими з інтерактивних методів навчання 
є: клінічні розбори складних у діагностиці та лікуванні па-
цієнтів, яких курують лікарі-інтерни; тестування програм-
них питань освіти та, особливо, стосовно питань невідклад-
них станів, в обсязі підготовки до складання ліцензійного 
іспиту «КРОК-3»; підготовка та представлення лікарями-
інтернами мультимедійних презентацій за заданою темою, 
що обговорюються групою в процесі проведення семінар-
ських занять; виконання індивідуальних або групових (у 
малих групах) науково-практичних робіт, які докладаються 
на внутрішньо-кафедральній науково-практичній конфе-
ренції з їхнім обов’язковим обговоренням, виділенням й 
преміюванням кращих виконавців, та наданням їм можли-
вості участі у внутрішньовузівській конференції [5, 6]. На 
теперішній час в процесі підготовки лікарів-інтернів засто-
совують наступні інноваційні методи навчання:

– метод «Проблемне навчання» пропонує розв’язання 
конкретної ситуації, яка може траплятися в практиці, що 
сприяє розвитку клінічного мислення;

– метод «Мозковий штурм» дає змогу використовува-
ти диференційно-діагностичні навички інтернів у діагнос-
тиці та невідкладній допомозі в разі загрозливих станів у 
хворих;

– метод «Проекти» створює можливість самостійно 
отримувати знання інтернам із науково-дослідної роботи, 
що дає змогу збільшити зацікавленість лікарів-інтернів до 
дослідницької діяльності;

– метод «Презентації» сприяє підвищенню активності 
інтернів під час навчального процесу, водночас більшість 
завдань пропонується з акцентом на заходи первинної й 
вторинної профілактики захворювань у пацієнтів;

– «Кейс-метод» (або case-study) – це аналіз реальних 
проблемних ситуацій, які відбувалися у відповідній галу-
зі професійної діяльності, та пошук варіантів їх кращих 
рішень. Важливою особливістю методу сase-study є його 
ефективна поєднаність із різними методами навчання та 
можливість інтеграції з іншими методами ІН. 

Освітнє ревізування – складний процес визначення 
результатів навчальної діяльності лікарів-інтернів і викла-
дачів із метою їх осмислення й аналізу, та, в разі потреби, 
корекції цього процесу [2, 3]. Аналіз і оцінка освітньої 
діагностики здійснюються за допомогою засобів педаго-
гічного контролю та самоконтролю [2, 5, 6]. До функцій 
педагогічного контролю належать:

– мотиваційна функція – заохочення освітньої діяль-
ності та стимуляція її продовження;

– діагностична функція – виявлення рівня підготовки 
й установлення причини успіху або невдачі; 

– навчальна функція – виявлення, систематизація, 
уточнення отриманих знань, умінь і навичок;

– виховна функція – підвищення самосвідомості слу-
хача і його самооцінки в діяльності навчального процесу, 
необхідного ставлення до предмета і професії, відпові-
дальне ставлення до занять; стимуляція лікаря до розви-
тку своїх здібностей, тобто особистого й професійного 
зростання.

Реалізації об’єктивного педагогічного контролю спри-
яє всебічне використання комп’ютерів і аудіовізуальних 
систем, що відображають умови професійної діяльності 
лікаря. Комп’ютер не може замінити викладача, але він 
підвищує рівень, ступінь об’єктивності оцінок і висно-
вків, робить знання доступнішими для кожного слухача, 
ураховуючи його особисті здібності, індивідуальний стиль 
діяльності та темпи навчання.

Провідними методами освітнього інспектування мож-
на вважати успішне використання на кафедрах післяди-
пломної освіти принципів рейтингового контролю навчан-
ня. Форми їх реалізації та застосовувані методи можуть 
бути різними, але загалом вони мають утворювати чітко 
продуману систему контролю, яка дає змогу керувати 
якістю підготовки спеціаліста. 

Якість підготовки лікарів-інтернів – основний показ-
ник ефективності роботи кафедр післядипломної освіти, 
що безпосередньо пов’язане з рейтингом навчального за-
кладу в системі медичної освіти.

Висновки: 1. Застосування методу «Проблемного на-
вчання» в процесі підготовки лікарів-інтернів сприяє роз-
витку клінічного мислення лікарів та диференційованого 
підхіду до розвязання складних питань діагностики та лі-
кування;

2. Метод «Мозковий штурм» підвищує здатність ви-
користовування диференційно-діагностичних навичок ін-
тернів у діагностиці та невідкладній допомозі, допомагає  
формуванню навичок швидко приймати рішення;

3. Застосування методу «Сase-study» в навчанні до-
помагає лікарям-інтернам удосконалювати навички в 
отриманні досвіду виявлення, відборі та рішенні проблем 
діагностики й лікування хворих, а також допомагає ана-
лізувати й синтезувати інформацію, приймати адекватні 
рішення.

4. Упровадження різноманітних інноваційних методів 
у процес навчання лікарів-інтернів сприяє активації само-
стійності, відповідальності, творчого підходу до роботи, 
вмінню приймати адекватні рішення в складних професій-
них ситуаціях.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»
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NEW APPROACHES TO OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE TRAINING OF 
DOCTORS-INTERNS DUE TO SPECIALTY «PEDIATRICS»

Y. V. Marushko, E. D. Moskovenko, O. V. Duda

Medicine national University named after O. O. Bogomolets, Kiev

Оптимізація процесу підготовки лікарів-інтернів є приорітетним завданням післядипломної освіти. Для засвоєння прак-
тичних навичок по наданню невідкладної допомоги дітям на семінарських заняттях проводили ділові клінічні ігри. Ефектив-
ність засвоєння матеріалу на семінарських заняттях оцінювали шляхом тестування лікарів-інтернів до заняття, в кінці заняття 
та через 1 міс. Використання в учбовому процесі ділових клінічних ігор підвищувало ефективність навчання більше як на 
20%. 

Optimization of process of training of doctors-interns is a priority task of postgraduate education. For mastering of practical skills 
on rendering of the urgent help to children in seminars conducted business clinical game. The ef ciency of absorption of material on 
seminar was evaluated by testing of doctors-interns prior to employment, at the end of class and after 1 month. The use in the educational 
process of the business clinical games increase learning ef ciency by more than 20%.

Вступ. Стратегічний приорітет України в сфері охо-
рони здоров'я, визначений в загальнодержавній програмі 
«Здоров’я-2020, український вибір», спрямований на 
забезпечення якісної медичної допомоги на первинній 
ланці (5,7,10,11). Для виконання поставлених перед 
системою охорони здоров'я завдань необхідне постійне 
удосконалення підготовки кваліфікованих лікарів первин-
ної допомоги. Це визначає необхідність постійного по-
шуку нових технологій та методик у процесі навчання на 
етапі інтернатури.

Згідно документу, який в 1991 році прийняла Всес-
вітня організація національних коледжів, академій та ака-
демічних асоціацій сімейних лікарів (WONCA) визначені 
вимоги до лікаря-педіатра як до спеціаліста комплексної 
медичної допомоги. Це, крім лікування існуючих захво-
рювань, профілактика їх виникнення та питання реабілі-
тації. Лікар-педіатр забезпечує постійність спостереження 
в період захворювання та розвитку дитини від народження 
до 18 років.

Для виконання цих завдань лікар повинен бути висо-
кокваліфікованим спеціалістом, який володіє необхідни-
ми знаннями та навиками в багатьох областях медицини 
(7,11). Традиційні методи навчання лікарів-інтернів на-
правлені на поглиблення знань, отриманих на до диплом-
ному етапі з подальшим використанням в конкретних про-
фесійних діях по готовому алгоритму відповідно до Про-

токолів лікування, затверджених МОЗ України (6). Однак, 
така методика навчання потребує корекції в плані розви-
тку самостійного клінічного мислення та прийняття само-
стійних рішень в кожному конкретному випадку (1,4). 

Підвищенню якості надання медичної допомоги ді-
тям на первинному рівні сприяє в значній мірі впрова-
дження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого 
віку (ІВХДВ) шляхом визначення конкретних стереотипів 
спостереження дітей на амбулаторному етапі (2). Основна 
ціль ІВХДВ – зниження дитячої смертності. Даний підхід 
орієнтований на визначення спільних ознак небезпеки та 
основних симптомів захворювань, які можуть призвести 
до смерті (9). Відпрацювання практичних навичок згідно 
стратегії ІВХДВ досягається забезпеченням для кожного 
лікаря-інтерна можливості досягти максимальних резуль-
татів з мінімальними затратами часу (9). Використання 
різних систем моделювання професійної діяльності під-
вищує якість підготовки лікаря до діяльності в реальних 
умовах за рахунок розвитку необхідних вмінь та навиків 
до високого професійного рівня (3,8).

Одним з ефективних шляхів формування професійних 
навиків шляхом активації навчання являється моделюван-
ня конкретної клінічної ситуації. Це досягається ство-
ренням ситуаційно-рольових або ділових ігор – ігрової 
імітації професійної діяльності лікаря (3,4,8). На цю ціль 
орієнтований програмно-цільовий підхід професійного 
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навчання (111 рівень навчання – вміння використати отри-
мані знання в практичній діяльності та 1У рівень навчан-
ня – вміння перенести отримані знання на рішення нових 
задач) (3). На до дипломному рівні майбутній лікар отри-
мував знання, які базувалися на визначенні нозологічного 
та синдромального способу мислення. Основною задачею 
навчальної ігрової імітації є закріплення у практикуючого 
лікаря вміння проводити диференційну діагностику клі-
нічно подібних захворювань за східними симптомами до 
кінцевого діагнозу з урахуванням оптимальних методів 
дослідження та розробки схем лікування хворого в найко-
ротші терміни (6,12). Доцільність використання активних 
методів навчання співпадає з даними експериментальної 
психології згідно яким засвоюється 10% матеріалу, сприй-
нятого на слух, 50% матеріалу побаченого та 90% з того, 
що інтерн зробив самостійно (12).

Основна частина. Ціллю роботи є вивчення ефектив-
ності засвоєння практичних навичок лікарями-інтернами, 
які навчаються за фахом «Педіатрія»  по впровадженню 
принципів ІВХДВ. Для цього на практичних заняттях по 
інтегрованому веденню та маршруту пацієнтів з найбільш 
поширеними захворюваннями органів дихання, травної та 
серцево-судинної системи у дітей  оцінювали початковий 
рівень знань лікарів-інтернів 1-го року навчання із вище 
зазначених тем  методом тестування (всього по 150 тестів 
на кожного лікаря-інтерна, по 5 варіантів, з них 50 тес-
тів по системі органів дихання (СОД) у дітей, 50 тестів по 
системі травлення (СТ) та 50 тестів по серцево-судинній 
системі (ССС). Всі тести відповідали вимогам тестування  
по системі КРОК-3. Всього були протестовані 50 лікарів-
інтернів двох клінічних груп по 25 чоловік. В першій групі 
семінарське заняття проводилося за традиційною схемою. 
В другій - лікарі-інтерни приймали участь у діловій клі-
нічній грі по впровадженню принципів ІВХДВ на амбула-
торному етапі. 

Методика підготовки та проведення ділової клінічної 
гри включала три етапи. На підготовчому етапі визнача-
лась тема ділової гри – ведення дітей згідно принципам 
ІВХДВ в умовах амбулаторного прийому. Ціллю ділової 
гри було визначення спільних ознак небезпеки та осно-
вних симптомів, які можуть призвести до летальності ді-
тей віком від 2 місяців до 5 років – судоми, порушення 
свідомості, неможливість пити, їсти, наявність блюво-
ти. Сценарій ділового моделювання клінічних ситуацій 
включав вибір конкретної клінічної ситуації та розпо-
діл ролей, матеріальне забезпечення – копії медичної                                                                                                           
документації амбулаторії, перелік медикаментів та об-
ладнання, таблиці, муляжі, перелік питань для самопід-
готовки. 

Під час другого етапу викладач починав ділову гру з 
початкової лікарської ситуації, призначав першого лікаря-
інтерна на роль матері дитини, яка звернулась до лікаря 
сімейної амбулаторії, другого лікаря-інтерна - на роль лі-
каря швидкої допомоги, третього – на роль консультанта – 
спеціаліста вузького профілю, четвертого – на роль лікаря 
приймального відділення дитячого стаціонару, п`ятого – 
на роль експерта. Доцільність прийнятих рішень фігуран-
тами ділової гри визначалась в слух з обґрунтуванням. В 
процесі гри вводились додаткові  ситуації – відмова паці-
єнта від госпіталізації, можлива затримка приїзду карети 
швидкої допомоги, скарга матері на дії лікаря. Всі учасни-
ки ділової гри були задіяні одномоментно в діагностично-
лікувальний процес. 

На третьому етапі ділової гри викладач проводив 
оцінку дій і рішень кожного учасника. В обговоренні були 
задіяні всі члени групи, які обґрунтовували свою думку, 
визначали оптимальні методи реалізації кваліфікованої 
допомоги на амбулаторному етапі. 

 Оцінювали результат тестування по проценту пра-
вильних відповідей на початку заняття, в кінці заняття та 
через 1 міс після первинного тестування. 

Загальний процент правильних відповідей серед ін-
тернів 1-ї групи на початку семінарського заняття стано-
вив 74,3±0,31%,  в 2-й групі - 73,2±0,26%. Після першо-
го тестування в 2-й групі інтернів проводили тематичні 
ділові ігри по впровадженню ІВХДВ на первинній ланці 
медичної допомоги дітям.  В кінці  семінарського заняття 
загальний процент правильних відповідей серед інтер-
нів 1-ї групи становив 80,2±0,22% (підвищення проценту 
правильних відповідей на 6%), серед інтернів 2-ї групи 
- 92,4 ±0,67% (підвищення проценту правильних відпо-
відей становило 10%). Згідно даних тестування краще 
засвоювалися матеріали по невідкладній допомозі захво-
рювань дихальної системи серед інтернів обох груп спо-
стереження. 

Через один місяць в обох групах лікарів-інтернів було 
проведено повторне тестування з використанням анало-
гічних тестів. Загальний процент правильних відповідей 
серед інтернів 1-ї групи склав 79,4±0, 33%, серед інтернів 
2-ї групи склав 88,43%, що було майже на 10% вище ніж 
серед інтернів 1-ї групи. При порівнянні результатів пер-
шого, другого та третього тестування виявилося, що серед 
лікарів-інтернів 2-ї групи кількість правильних відпові-
дей після проведення клінічної ділової гри збільшилась 
на 20%, а серед лікарів-інтернів 1-ї групи – лише на 6%; 
через 1 місяць повторне тестування також показало збере-
ження більш високого проценту правильних відповідей у 
другій групі – на 16%  від початкового тестування, тоді як 
у першій групі  - лише на 5%.

Після тестування проводилось анкетування учасни-
ків ділової гри, де лікарі-інтерни повинні були визначити 
основні проблеми, які мали місце під час гри, причини 
поведінки учасників, вказати, що можна було б змінити в 
ході гри для отримання кращого результату, надати пропо-
зиції по покращенню визначеної ситуації.

Висновки. 
Впровадження в процес навчання лікарів-інтернів, які 

навчаються за фахом «Педіатрія» нових інтерактивних ме-
тодів відпрацювання практичних навичок надає додаткові 
можливості по підвищенню  професійного рівня. 

Для засвоєння практичних навичок по впровадженню 
принципів ІВХДВ доцільно використовувати нові інтерак-
тивні методи навчання – ділові рольові ігри. Це підвищує 
ефективність навчання більш як на 20%  та сприяє довго-
строкову збереженню отриманих навичок.

Література
1. Белоруссова Е. В. Деловая игра как средство разви-

тия творческой активности студентов в условиях профес-
сионального образования. Педагогическое мастерство: 
материалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 
2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 218-220.

2. Волосовець А.П., Кривопустов С.П.  Інтегроване 
ведення хвороб дитячого віку як сучасна стратегія первин-
ної медико-санітарної допомоги дітям  Журнал «Здоровье 
ребенка» 1(10) 2008 



276

3. Думанский Ю.В., Савченко Е.А., Середенко Е.В. 
Использование деловых игр в последипломном обучении 
врачей.- Проблеми педагогіки.- МВТ, том 6, №1, 2013р. 
70-72с.   

4. Журбенко В. А., Саакян Э. С., Тишков Д. С. Деловая 
игра как форма обучения студентов в медицинском вузе // 
Педагогика высшей школы. — 2015. — №2. — С. 38-40.

5. Закон України від 22.01.10 “Про загальнодержавну 
програму розвитку первинної медико-санітарної допомо-
ги на основах сімейної медицини на період 2011 року”.

6. Музычина А.А., Агафонова Г.Ю., Бугоркова И.А., 
Александров Е.И. –  Дистанционная форма обучения 
при подготовке врачей - интернов стоматологов Медико-
социальные проблемы семьи3-4 (том 17) 2012г.

7. Наказ МОЗ України № 756 від 04.11.2011 “Про по-
рядок вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги та форм первинної облікової доку-
ментації”.

8. Наумов Л.Б. Деловые игры в высшем медицинском 
образовании/Л.Б. Наумов – М., 1982, 326с.

9. Пособие ИВБДВ (Интегрированное Ведение Болез-
ней Детского Возраста), Всемирная Организация Здраво-
охранения, Департамент Здоровья и Развития, Ребенка и 
Подростка (САН), 2000, 202 с.

10. Постанова Кабінету Міністрів України № 208 від 
17.02.2010 «Деякі питання удосконалення системи охоро-
ни здоров’я» 

11. Розпорядження кабінету міністрів України від 31 
жовтня 2011 р. № 1164-р «Про схвалення Концепції За-
гальнодержавної програми «Здоров,я 2020: український 
вимір» Постанова Кабінету Міністрів України № 989 від 
20.06.2000 року “Про комплексні заходи щодо впрова-
дження сімейної медицини в систему охорони здоров’я” 

12. Сарсенбаева С.С., Рамазанов Ш.Х., Баймахано-
ва Н.Т. Активные методы обучения в медицинском вузе: 
Учебное пособие.- Алматы, 2011

ВИКОРИСТАННЯ ON-LINE ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО 
СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК-3» НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ

Ю. В. Марушко, О. Л. Таринська, А. О. Асонов 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Перед українським суспільством на сучасному ета-
пі стоїть проблема дефіциту об'єктивних критеріїв, які 
мають забезпечувати порівнюваність фахівців, закладів, 
послуг, програм, тощо[1, с.7]. Наявність таких критеріїв 
створює основу для конкуренції фахівців та при зводить 
до підвищення їх якості.

Значимим для медичної галузі нині є якість осві-
ти медичних працівників, насамперед – лікарів. Одним з 
об'єктивних критеріїв оцінки якості освіти лікаря-інтерна 
можна вважати ліцензований іспит КРОК-3, який є 
обов'язковою складовою державної атестації, а наявність 
сертифіката обов'язковою умовою для присвоєння кваліфі-
кації фахівця лікарю – інтерну будь-якої спеціальності.

Ліцензійні інтегровані іспити дозволяють встанови-
ти відповідність професійної компетентності кожного 
лікаря –інтерна мінімально необхідному рівневі, дають 
вищим навчальним закладам , державі та громадськості 
об'єктивний інструмент для проведення оцінки та само-
оцінки навчальної діяльності вищих навчальних закладів, 
окремих кафедр та окремих викладачів [1, с.18]. 

Підготовка лікарів-інтернів, що навчаються на кафе-
дрі педіатрії післядипломної освіти, до складання ліцен-
зованого іспиту КРОК-3 – один з пріоритетних напрямів 
роботи на кафедрі. Використовуються різні форми робо-
ти: розбір тестів формату КРОК-З на установчих лекціях 
(10 год) , робота з тестами на паперових носіях та on-line 
тестування інтернів.

Оn-line тестування інтернів (педіатричний профіль) 
проводили в чітко визначений час за адресою https://testkrok.
org.ua/. Для відповідей на 100 тестів відводилося 2 годи-
ни, для чого встановлювався час dedline. Кожний інтерн 
надсилав своєму викладачеві скрин-шот з результатами своїх 
відповідей до установленого часу і викладач документував 
результати тестування в журналі успішності.

Оn-line тестування всіх інтернів, що навчаються 
на кафедрі проводиться не рідше 1 разу на місяць, 
використовуючи бази тестів різних років (2010-2015).

За результатами першого (вересень-жовтень 2015 р.) 
тестування лікарів-інтернів (48 осіб), що навчаються за 
спеціальністю «Педіатрія» відсоток правильних відповідей 
становив в межах 53-74 – 67% інтернів, так в межах 75-98 – 
33% інтернів. За результатами останнього тестування лікарів 
інтернів 1 року навчання (січень 2016 року ) – відсоток 
правильних відповідей нижче 74 – був у 17% інтернів, 
відсоток правильних відповідей в межах 75-90 – 65% інтернів, 
а відсоток правильних відповідей вище 91 – у 18 % інтернів. 

Таким чином, впровадження on-line тестування лікарів 
інтернів на кафедрі педіатрії післядипломної освіти дає 
можливість покращити контроль лікарів-інтернів при 
підготовці до складання ліцензійного іспиту КРОК-3.
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В даній статі подано стратегію розвитку по впровадженню інноваційної технології навчання «віртуальний пацієнт», яка 
розробляється та впроваджується на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Наведено основні етапи ство-
рення та поступової імплементації даної технології в навчальний процес.

Описуються різні можливості використання даної технології та їх впровадження на кафедрах за допомогою служби дис-
танційного навчання, тренінгового та симуляційного центрів. 

Подано методики використання «віртуальних пацієнтів» як для загального використання так і диференційовані, для інди-
відуального підходу, шляхом розподілу на малі групи та використання індивідуальних завдань.

This article are present the development strategy and introduction of the innovative learning technologies "virtual patient", which 
are developing and implementing in the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. The basic steps of creating and gradual 
implementation of this technology in the educational process.

There are describes the different uses of this technology and the possibility of their implementation in the departments of academy, 
using the service e-learning, center of training and center of simulation.

Posted different methods of using "virtual patients", as for the general using, and for the differentiated individual approach by divid-
ing into small groups and use of individual tasks.

Вступ. Інноваційні технології є невід’ємною части-
ною сьогодення, розвиток їх настільки стрімкий, що папе-
рові підручники доволі швидко застарівають, особливо це 
стосується клінічних дисциплін. 

Все це є викликом для сучасного навчального процесу, 
викладачів, а також навчальних установ.

Медицина тривалий час залишалася в стороні від 
прогресивного руху технологій подання навчального ма-
теріалу, зокрема дистанційних форм, підтримуючи кон-
сервативний метод навчання. Саме тому, на даний час, є 
можливість використання досвіду інших дисциплін, та 
вибору тих методів, які задовольняють потреби медицини 
(Хвисюк О.М. та ін., 2015 р.).

Різні заклади України пропонують інновації як серед 
навчальних матеріалів, так і технологій викладання, для 
актуалізації матеріалу використовуються інноваційні мето-
дики, такі як електронні підручники, дистанційні системи 
навчання та «віртуальні пацієнти» (Амиров Н.Х., 2008 р.).

Технологія «віртуальних пацієнтів» набуває актуаль-
ності особливо за кордоном, де не можна удосконалювати 
лікарську майстерність на живих пацієнтах, і дана пробле-
ма вирішується за допомогою автоматизованих систем.

Основна частина. Завдання, яке стояло перед 
впровадженням інноваційних технологій – адаптація 
досвіду інших ВНЗ, як правило технічних та теоретичних, 
для можливостей використання у медичній освіті.

Для впровадження даних технологій було розроблено 
основні етапи, а саме: 1) розроблення контенту (кейсів) 
для використання їх у навчальному процесі; 2) на осно-
ві набутого досвіду створення методичного супроводу для 
викладачів та розробників; 3) написання методичних реко-
мендацій для слухачів.

Крім описаних вище кроків по створенню та впрова-
дженню технології «віртуального пацієнта», використо-
вувався досвід інших країн, зокрема кафедрою наркології 
ХМАПО разом з управлінням по наркотиках при ООН 

створено мультидисциплінарний тренінговий центр для 
навчання як лікарів-наркологів, так і лікарів інших спеці-
альностей. Отримані матеріалі під час співпраці були адап-
товані для нашої країни та впроваджені в роботу кафедри, 
вони також використовуються в роботі даного центру.

Слід відзначити, що однією з технологій, яка викорис-
товується на базі тренінгового центру є «віртуальний па-
цієнт», який створений для лікарів інших спеціальностей 
та покликаний дати їм інформацію, яка стосується їх про-
фесійної діяльності.

Ще одним кроком для більш широкого використання 
інноваційних технологій було створення «симуляційного 
центру» на базі кафедри медицини невідкладних станів та 
медицини катастроф, де є в наявності велика кількість му-
ляжів та тренажерів для вдосконалення практичних нави-
чок. Для методичного супроводу розроблено «Положення 
про симуляційний центр», яке регламентує його роботу та 
надає документацію, яка має бути наявною.

Служба дистанційного навчання відіграє одну з про-
відних ролей в даному процесі, так як технології дистан-
ційного навчання дозволяють вийти за межі тренінгових 
центрів та, навіть, учбових кімнат, використовуючи «вір-
туальних пацієнтів», як складову навчального процесу, 
на різних клінічних базах ХМАПО та при проведенні на-
вчання на виїзних циклах.

В академії працює два сервери: системи дистанційного 
навчання на базі moodle та сервер віртуальних пацієнтів 
на базі Open Labirinth. Дані сервіси дають додаткові 
можливості та інструменти для проведення навчального 
процесу, а саме використання прямолінійних та розгалу-
жених кейсів для роботи із слухачами.

Використовуючи різні типи кейсів викладачі отриму-
ють можливість створити такого пацієнта, який буде давати 
інформацію про проблему від початку навчання (анатомія та 
фізіологія) до кінця (проведення діагностики та лікування), 
це так звані прямолінійні кейси, вони використовуються для 
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лікарів-інтернів та лікарів, які навчаються на циклах спеці-
алізації. Такі кейси ще можна назвати стандартизованими 
пацієнтами, тому що у слухачів немає можливості зміни-
ти той сценарій, який розроблений авторами, вони крок за 
кроком проходять всі необхідні сходинки даної проблеми, 
даючи відповіді та перевіряючи себе на знання патологічної 
фізіології та патологічної анатомії, клініки та епідеміології 
захворювання, можливостей діагностики та лікування.

В залежності від наповнення прямолінійні кейси мо-
жуть бути складними – коли в одному випадку висвітлю-
ється повністю нозологічна одиниця, від початку і до кінця; 
або простими – коли розглядається одна нозологічна одини-
ця не в повному об’ємі, або кілька нозологічних одиниць не 
повністю, а лише якісь їх частини, які є схожими, але потре-
бують проведення диференційної діагностики, тоді крок за 
кроком слухачам подається та інформація, яка їм потрібна 
для проведення в подальшому диференційної діагностики.

В якості більш складної методики застосовують-
ся розгалужені кейси, коли сам слухач вибирає наступні 
кроки в збиранні анамнезу, проведенні клінічних аналізів 
та діагностичних процедур. Такі «віртуальні пацієнти» є 
надзвичайно складними, тому що в одному кейсі є кілька 
сценаріїв за якими слухач може слідувати, вони вимага-
ють відповідної підготовки від авторів-розробників, висо-
кого рівня знань основної нозологічної одиниці та суміж-
них захворювань.

Такі кейси використовуються на циклах тематичного 
удосконалення та передатестаційних циклах, для більш 
досвідчених слухачів, у яких є певні базові знання, тим са-
мим стимулюючи розвиток клінічного мислення (Булатов 
С.А. та ін., 2009 р.).

Якщо в сценарій включені супутні захворювання, які 
часто зустрічаються у популяції, то слухачам необхідно 

відмежувати скарги основного захворювання від супут-
ньої патології, а також враховувати це при проведенні ди-
ференційної діагностики.

З урахування можливостей дистанційних форм на-
вчання відкривається можливість індивідуального підходу 
до слухачів – так при проведені тестування слухачі роз-
биваються на малі групи, які працюють індивідуально з 
прямолінійними (у разі незадовільного рівня знань по тій 
чи іншій патології) або розгалуженими (при високому рів-
ні знань) кейсами.

Висновки. Застосування технології «віртуального па-
цієнта» дає можливість наближення до практичної роботи 
лікарів є особливо актуальним для лікарів загальної прак-
тики; дистанційні сервіси дозволяють створювати індиві-
дуальний підхід до слухачів за рахунок поділу їх на малі 
групи та використання прямолінійних чи розгалужених 
кейсів.
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В роботі наведені заходи, виконані Харківською медичною академією післядипломної освіти і, зокрема, кафедрою 
рентгенології та дитячої рентгенології по навчально-методичному і матеріально-ресурсному забезпеченню самостійної роботи 
слухачів променевих діагностів у відповідності до Закону "Про вищу освіту".

Наведені два методи проведення самостійної роботи із слухачами променевими діагностами, описані заходи по 
фундаменталізації освітянської діяльності, її випереджальний характер, підвищенню мотивації слухачів до отримання знань. 
Викладені особливості проведення самостійної роботи, її види, типи, дидактичні цілі, заходи по досягненню ефективності 
самостійної роботи та недоліки. Наведена структура "робочого місця" слухача при навчанні в системі самостійної роботи та 
необхідність перебудови роботи викладача в якості "викладача-лектора-тьютора-наукового керівника". 

This article describes the measures implemented in Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, particularly in the 
department of roentgenology and pediatric roentgenology, to provide education-methodical and material-resource individual work of 
radiologists in accordance with the Law "On higher education".

These methods of individual work of radiologists are describing fundamentalization's  measures of educational activity, proactive 
character, increasing the motivation of students to acquire knowledges. There are given features of individual work, its kinds, types, edu-
cational objectives, measures to achieve the ef ciency of individual work and disadvantages. There are shown the structure of student's 
"workplace" in system of individual work and the need for restructuring of the teacher as "teacher-lecturer-tutor-supervisor".
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Вступ. В прийнятому в 2014 році Верховною Радою 
України Законі "Про вищу освіту" підкреслюється необ-
хідність розвитку системи вищої освіти та підвищення її 
якості. Державна політика у сфері вищої освіти грунтуєть-
ся на створенні сталого розвитку суспільства з умовами 
для освіти протягом життя та підготовки конкурентоспро-
можного спеціаліста, освіту протягом життя мають забез-
печити заклади післядипломної освіти. Ст. 55 Закону пе-
редбачає на одну посаду викладача 600 годин на рік мак-
симального  навантаження, замість 900 год. Скорочення  
навантаження не повинне впливати на якість підготовки 
спеціалістів. В зв’язку з цим, в Ст. 50 Закону, серед форм 
освітнього процесу, самостійна робота займає друге місце 
після навчальних занять.

Професорсько-викладацький колектив  Харківської 
медичної академії післядипломної освіти добре розуміє 
важливість і роль самостійної форми навчання. Виходя-
чи з цього, кафедрами ХМАПО проведена значна робота 
по методичному і матеріально-ресурсному забезпеченню 
самостійної роботи слухачів. Питання широкого впро-
вадження в навчальний процес самостійної роботи і за-
безпечення високої її якості неодноразово обговорюва-
лись на Вченій раді академії, Вчених радах факультетів, 
навчально-методичній раді, "Семінарі завучів", "Школі 
молодого викладача". Самостійна робота диктує необхід-
ність підготовки методичних розробок на кожну тему, на-
вчальних посібників на електронних і паперових носіях, 
тестів первинного і заключного контролів знань за тема-
ми, ілюстративного матеріалу, доступу в Інтернет і ін..

Основна частина. Викладацьким складом кафедри 
рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО викона-
ний великий об�єм роботи по впровадженню самостійної 
роботи в навчання. Проведення самостійних практичних 
занять диктує необхідність підготовки методичних реко-
мендацій для самостійної роботи. В останніх наводяться 
мета заняття, план заняття (з визначенням базисного рівня 
знань шляхом вирішення ситуаційних задач або тестів та 
заключного рівня знань після проведення заняття з пере-
віркою відповідей за допомогою тестів, еталонів і ін..). За-
вдання для перевірки базисного рівня знань та перевірки 
досягнення мети самостійного заняття наводяться в мето-
дичних рекомендаціях.

Методичні рекомендації лекційного заняття також 
включають мету заняття, план, методичні матеріали до 
нього, контрольні питання, технічне забезпечення та реко-
мендовану літературу.

Кафедра рентгенології та дитячої рентгенології ХМА-
ПО пропонує проводити самостійні заняття слухачів за 
двома методами: а) з слухачами, які добре ознайомлені і 
володіють роботою з комп�ютером; б) і з слухачами, які 
практично не вміють працювати з комп�ютером і виходити 
в Інтернет.

Для слухачів, які володіють роботою на комп�ютері, 
підготовані диски, на яких є методичні розробки, питання 
первинного і заключного контролів знань, теоретичні ма-
теріали (текст посібника за темою), ілюстративний мате-
ріал, список літератури. Обов�язковою умовою проведен-
ня самостійного заняття з цими слухачами є підключення 
комп�ютера (ноутбука) до Інтернет.

Для слухачів, які не вміють працювати з комп�ютером 
і виходити в Інтернет,  підготовлені всі вищеперерахова-
ні матеріали (для першої групи) на паперових носіях, в 
т.ч. і тести для контролю. Виходячи з цього, викладачами 

підготовлено і видано близько 60 навчальних посібників, 
і, що є вельми суттєвим для практичного навчання  про-
меневих діагностів, підготовлені набори рентгенограм за 
темами самостійних занять. При необхідності користуван-
ня Інтернетом слухачами їм надається технічна допомога 
старшим лаборантом. Всім слухачі можуть користуватись 
бібліотекою кафедри.  

Загальновідомим є факт, що педагогіка в медицині не 
може бути консервативною. Всі досягнення сучасної на-
уки швидко стають надбаннями медиків, так як не може 
бути  нічого ціннішого за життя і здоров�я людини. І в піс-
лядипломній освіті лікарів, які колись закінчили ВНЗ  і по-
винні навчатись все своє життя, зараз самостійна робота 
і дистанційна освіта займають провідне місце (Крамний 
І.О. і співав., 2011). Традиційно навчання проявляється в 
декількох іпостасях: а) основи подальшого розвитку само-
го індивіда; б) в якості провідного механізму соціокуль-
турної і наукової  спадкоємності; в) форми життя людини 
в товаристві, яке постійно змінюється; г) механізму від-
творення науки і суспільного інтелекту; д) умов історич-
ного здоров�я нації.

В теперішній час високої якості підготовки спеціалістів-
медиків, як і інших фахівців, можна досягти виключно 
шляхом фундаменталізації освіти, варіативності навчання, 
гнучкості і постійного удосконалення навчальних планів, 
установки на творчий підхід до самостійної роботи, висо-
кої професіональної компетентності і креативної роботи 
професорсько-викладацького складу (Марченко В.Г. і спі-
вав, 2015). Для цього викладачам післядипломної медич-
ної освіти, окрім надання сугубо професійних знань, тре-
ба навчати вчитися, учити мисленню,  розвивати творчий 
підхід до навчання, навчати фундаментальним знанням, 
що дозволятиме практикуючому лікарю протягом життя 
оволодівати конкретикою, яка постійно змінюється і удо-
сконалюється. Слід мати на увазі, що в програмах на піс-
лядипломному етапі обов�язково має бути дві складових: 
освітянська і науково-дослідна. Ми повинні давати не лише 
"підтримуючу" освіту, а в перспективі, випереджальну.     

Професорсько-викладацькому складу ВНЗ слід 
пам�ятати, що широкому впровадженню самостійної ро-
боти, особливо на післядипломному етапі, має передува-
ти усвідомлення слухачами ролі та її місця в структурі 
навчання, досконала організація її, правильне розуміння 
поняття "керованого самонавчання ", об�єм самостійної 
роботи і ефективність цієї роботи.

Зараз в доступній науковій літературі, в т.ч. і в медич-
ній, часто обговорюються так названі інформаційні пере-
вантаження. Кожні 12 років об�єм  різних видів інформації 
в світі подвоюється. Теперішній молоді треба засвоїти на-
вчальної інформації в 4 рази більше, ніж їх батькам, і в 16 
разів більше, ніж їхнім бабусям і дідусям (Захарова Т.Г. і 
ін.. 2013).

Відомо, що в усьому світі співвідношення часу на ау-
диторну і самостійну роботу складає приблизно 1:3,5.  В 
Британській системі вузівської підготовки  аудиторне на-
вантаження становить всього 21,5% від загальної кількос-
ті навчального часу в  магістратурі, решта годин відведена 
як для тьюторських, семінарських і практичних  занять, 
так і для самостійної роботи. Під самостійною роботою 
ми розуміємо заплановану в навчальному плані роботу 
слухачів, яку вони виконують за завданням у відповіднос-
ті до методичної розробки і при методичному керівництві 
викладача, але без його  участі.    
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Знання, які підлягають засвоєнню, не можуть бути 
просто переданими в готовому виді, шляхом простого по-
відомлення або показу. Основною умовою навчання є те, 
що вони можуть бути засвоєні тільки в результаті строго 
визначеної діяльності того, хто навчається, тобто в ре-
зультаті виконання ним певної системи дій по оволодінню 
необхідними знаннями. Самостійна робота лікарів, яка 
входить в систему планового навчання, це така робота, 
яка виконується без безпосередньої участі педагога, але 
по його завданню в спеціально відведений для цього час 
(в сітці або поза сіткою розкладу), при цьому слухачі самі 
прагнуть досягти поставленої мети, прикладаючи свої зу-
силля і виражаючи в тій чи іншій формі результат розу-
мових чи фізичних дій (або тих і інших одночасно) – в 
вигляді тих або інших знань, умінь і навичок.

Як і інші види навчання, самостійна робота має свої пе-
реваги і недоліки. Основною перевагою самостійної робо-
ти є те, що лікар виконує її сам і, що є вельми суттєвим, в 
потрібному лише йому індивідуальному темпі. В процесі її 
виконання кожен лікар опирається в першу чергу на власні 
знання, переконання, життєвий досвід і досвід практичної ро-
боти, світогляд. Він використовує їх при розгляді і, особливо, 
засвоєнні того чи іншого питання і вирішує його по-своєму, 
виражаючи особисте відношення, виказуючи власну аргу-
ментацію, проявляючи ініціативу і творчий підхід. Освітній, 
виховний і логічний зміст самостійної роботи є дуже важли-
вим і повноцінним, найбільш важливим є те, що, крім всього 
перерахованого, він сприяє і розвитку мислення. 

До недоліків традиційного очного навчання слід від-
нести відставання отримуваних знань від рівня розвитку 
інформаційних технологій, низьку адаптацію  освіти до 
соціально-економічних умов, тривале відлучення лікарів 
від лікувальної роботи, специфічність освіти в кожному 
ВНЗ, викладач орієнтується на знання "середнього" лікаря 
без урахування індивідуальності.

До тепер розроблено багато видів самостійної роботи 
слухачів. Найчастіше – це робота в інтернеті та робота з 
начальними посібниками. Професорсько-викладацький 
склад кафедр має напрацювати і видати навчальні по-
сібники з тих тем, які в навчальному плані винесені для 
самостійної роботи. Ідеальною є самостійна робота в тре-
нувальних  залах та в центрах "Віртуальний пацієнт". До 
цього ж розділу відноситься робота з довідковою літерату-
рою (статистичними довідниками, словниками, енцикло-
педіями і ін.). Самостійною роботою може бути вирішен-
ня і співставлення задач, навчальних вправ (звичайних і за 
готовим текстом), вправ з тестовими програмами.

Велику частку самостійної роботи становить написан-
ня рефератів і оглядів, підготовка доповідей, повідомлень, 
описування власного досвіду по тій чи іншій проблемі. 
До самостійної  роботи можуть бути віднесені підготов-
ка до круглого столу, рецензування амбулаторних карт за 
темою заняття, спостереження і лабораторні роботи – за-
вдання, пов�язані з використанням ілюстрацій, карт, схем, 
графіків і інших матеріалів, навчальних історій хвороби, 
наборів рентгенограм і ехограм, гістологічних препара-
тів. Сюди ж відноситься  розробка сценарію і матеріалів 
для профілактичних акцій, які проводяться за участю всіх 
членів кафедри. Самостійна робота може проявлятись ку-
рацією хворих, препаруванням анатомічних препаратів, 
проведенням експериментів.

Слід підкреслити, що до тем самостійної роботи слід 
відносити тільки ті розділи програми, які можуть бути 

вивчені без викладача. Наприклад, важко собі уявити ви-
вчення лікарем під мікроскопом гістологічних препаратів 
або описування рентгенограм, аналіз ехограм без участі 
відповідного спеціаліста.

В педагогіці існує чотири основних типи самостійної 
роботи: а) самостійна робота за зразком; б) реконструктивна 
самостійна робота; в) варіантні самостійні  роботи на вико-
ристання понять науки; г) творчі самостійні роботи. Кожен 
вид самостійної роботи має свою мету. Дидактичними ці-
лями самостійної роботи є: а) самостійна робота, яка вико-
нується з метою отримання нових знань, умінь і навичок; б) 
самостійна робота, яка базується на основі уже отриманих 
знань, умінь і навичок; в) самостійна робота, яка виконується 
з метою повторення і перевірки знань, умінь і навичок. 

Зрозуміло, що різні види самостійної роботи різнять-
ся поміж собою за своєю  складністю, обсягом і ін. Ви-
діляють чотири види самостійної роботи: 1 рівень – ді-
яльність слухача направлена лише на прослуховування, 
запам�ятовування і відтворювання наданої викладачем 
інформації; 2 рівень - діяльність слухача направлена на 
оволодіння зразками вирішення прикладів і завдань, на 
оволодіння основними уміннями, з метою самостійного 
вивчення різних розділів окремої науки; 3 рівень – слухач 
стикається з необхідністю рішення типових завдань, для 
яких необхідний самостійний пошук додаткової інфор-
мації; 4 рівень – слухач стикається з необхідністю пере-
творень, реконструкцій, узагальнень, які дозволяють ви-
рішувати любі завдання, в т.ч. використовувати і науково-
дослідний підхід для рішення проблеми. 

Ефективність самостійної роботи слухачів залежить 
від багатьох факторів, зокрема: а) умов її організації; б) за-
цікавленості слухача (мотивації) до її виконання; в) змісту 
і характеру завдання; г) логіки викладення завдання; д) 
змісту джерела нових знань; є) взаємозалежності наявних 
і передбачуваних знань в змісті даного виду самостійної 
роботи; ж) якості досягнених слухачем результатів в ході 
виконання цієї роботи.

"Мода" на спеціальності постійно змінюється і ліка-
рі реагують на цю тенденцію відповідно, що впливає і на 
їх мотивацію до отримання знань і практичних навичок. 
Остання тримається, як мінімум, на трьох китах: а) отри-
манні нових знань (потреба людини); б) потреба нових 
знань з боку суспільства; в) зажадання нових спеціалістів.

При оцінці самостійної роботи, наприклад, підготов-
ки конференції, враховується якість презентації за ступе-
нем розкриття теми, глибиною знань по темі, осмисленню 
результатів лабораторних і інструментальних досліджень, 
рівню ораторського мистецтва, стилю і організації висту-
пу, інтересу у слухачів, професіоналізму, важливе значен-
ня надається аналізу літературних джерел. Однак, цей вид 
самостійної роботи не є найважливішим в післядипломній 
освіті лікарів, на відміну від занять по отриманню нових 
знань і практичних навичок. 

Виходячи з вищевикладеного, педагог в сучасній осві-
тянській системі перетворюється на викладача-лектора-
т�ютора-наукового керівника. Від викладача-т�ютора 
вимагається більш висока педагогічна кваліфікація, осо-
бливо професійна (практична !) кваліфікація, здатність 
працювати з кожним слухачем індивідуально залежно від 
рівня його підготовки.

Важливим для якісного виконання самостійної робо-
ти є її організація, тобто створення структури "робочого 
місця" слухача. Структура складається з:
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А. Методичний розділ:
1) методична розробка, в якій викладена мета заняття; 

2) довідкові таблиці, схеми, посібники;
Б. Інформаційний розділ:
1) підручник або керівництво; 2) конспект або текст 

лекції; 3) відеозапис лекції із слайдами або іншими ілю-
стративними матеріалами; 4) фільм з супроводжуючим 
текстом; 5) набір слайдів, малюнків, схем.

В. Технічний розділ:
1) необхідна апаратура для виконання конкретного за-

вдання або лабораторної роботи; 2) тренажери в вигляді 
діючих моделей, приладів з програмним керуванням або 
технічних засобів навчання.

Г. Контролюючий розділ (з метою контролю або само-
контролю):

1) програмоване доповнення до непрограмованого 
підручника; 2) контрольні питання; 3) тестовий само-
контроль; 4) контрольні завдання; 5) технічні засоби кон-
тролю.

Висновки. Врахування всіх вищеперерахованих 
принципів самостійної роботи лікарів-слухачів дозволить 
суттєво покращити їх підготовку, впровадити в практику 
роботи, особливо навчальних закладів медичної після-
дипломної освіти, європейської системи підвищення ква-
ліфікації фахівців, стимулювати їх навчання "протягом 
життя", що сприятиме їх конкурентоспроможності і по-
кращення медичної допомоги населенню.
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ДО ПИТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК В ІНТЕРНАТУРІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
«ХІРУРГІЯ»

Б. О. Матвійчук, О. Є. Січкоріз, В. С. Заремба, В. Т. Бочар, Н. Р. Федчишин 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Вступ. Навчання в інтернатурі з хірургії проходить 
згідно наказу МОЗ України  №291 [1] та у відповідності 
до типової навчальної програми, затвердженої у 2011 році 
[2].  Останню, згідно вимог Закону України № 1556-VII 
"Про вищу освіту" від 01 липня 2014 року, у 2015 р. було 
перероблено та адаптовано у зв'язку із переходом на 600-
годинне річне навчальне навантаження на одну посаду 
науково-педагогічного працівника.

Основні завдання інтернатури – набуття та засвоєння 
професійних навичок з основних розділів хірургії, підго-
товка до самостійної лікарської роботи, вивчення клініки 
та діагностики хірургічних захворювань, методів консер-
вативного і операційного лікування.

Основна частина. Інтернатура проводиться в формі 
очно-заочного навчання на кафедрах вищих навчальних 
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, закладів після-
дипломної освіти та стажування в базових установах охо-
рони здоров'я, де, крім теоретичних знань лікарі-інтерни 
засвоюють певні практичні навички.

У типовому навчальному плані підготовки лікаря-
інтерна за спеціальністю «Хірургія» (Київ, 2011 р.) [2] є 
перелік практичних навичок, якими повинен володіти 
лікар-хірург після закінчення інтернатури. На нашу думку, 
настав час якісно і кількісно переглянути цей перелік. Згід-
но актуальної навчальної програми є частина практичних 
навиків, які база інтернатури – чи очна, чи заочна  в силу 
тих чи інших обставин сучасної хірургії не зможе забезпе-
чити їх виконання інтерном. Наприклад, на сьогодні такі 
операційні втручання, як ваготомії, в Україні  виконують 
доволі рідко. На іншій операції, такій, як «шов рани сер-
ця» у більшості типових очних та заочних баз інтернату-

ри, враховуючи статистичні дані кількості випадків цього 
поранення і кількості операцій таких в Україні, впродовж 
всього терміну навчання в інтернатурі лікар-інтерн не те 
що не проасистує, а й може навіть такої операції не ба-
чити. А це, в свою чергу, може породити  іншу проблему. 
Велика  частина лікарів-інтернів проходить інтернатуру за 
контрактом і мають повне право вимагати від університету 
чи клініки стовідсоткового виконання навчального плану і 
програми. А при невиконанні – можуть пред’являти певні, 
в тому числі і юридичні претензії. 

Крім того, в актуальному переліку немає жодного на-
вичка який би стосувався сучасних ендоскопічних та ла-
пароскопічних технологій. 

Висновки З метою покращення навчання в інтернатурі 
з хірургії слід переглянути та оптимізувати перелік практич-
них навиків згідно реалій сьогодення. Також необхідно про-
вести загальне обговорення нового списку практичних нави-
ків на кафедрах, де проходять навчання лікарі-хірурги інтер-
ни і  після чого затвердити його на ЦМК МОЗ України.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУЛЬМОНОЛОГІЯ ТА 
ФТИЗІАТРІЯ» НА КАФЕДРІ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Н. А. Мацегора, С. О. Полякова, Т. П. Опаріна, В. Д. Смоквін, О. Є. Шпота, М. Ю. Голубенко

Одеський національний медичний університет

Вступ. Метою створення Концепції розвитку післяди-
пломної освіти в Україні 2015 року є «задоволення індиві-
дуальних потреб громадян у особистісному та професій-
ному зростанні, а також забезпечення потреб держави в 
кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та 
культури, здатних компетентно і відповідально виконува-
ти посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні 
технології, сприяти подальшому соціально-економічному 
розвитку суспільства».

Основна частина. Одним з головних завдань, які ви-
рішує кафедра фтизіопульмології Одеського національ-
ного медичного університету (ОНМедУ), є формування 
у лікарів-інтернів високого рівня клінічного мислення, 
вміння комплексно вирішувати проблеми діагностики та 
лікування бронхолегеневої патології, діагностувати невід-
кладні стани та надавати екстрену медичну допомогу, пла-
нувати заходи щодо запобігання виникненню епідемічних 
спалахів туберкульозу та неспецифічних захворювань ор-
ганів дихання.

Тривалість інтернатури лікарів-інтернів за спеціаль-
ністю «пульмонологія та фтизіатрія» - 18 місяців, з них на 
кафедрі - 10 місяців. Основні напрямки роботи інтернів: 
написання та доповідання наукових рефератів, участь у 
науково-практичних конференціях, виконання та оціню-
вання результатів основних та додaткoвих методів дослі-
дження, участь у консіліумах та клінічних розборах, ку-
рація хворих, ведення медичної документації, санітарно-
освітня робота, участь у виконанні кафедральної науково-
дослідної роботи, написання наукових статей і тез допо-
відей. Особлива увага приділяється самостійній роботи 

лікарів-інтернів, відпрацюванню практичних навичок на 
тренажерах та муляжах на кафедрі симуляційної медици-
ни ОНМедУ, роботі біля ліжка хворого, чергуванням в ста-
ціонарних відділеннях. Впроваджені такі методи та форми 
роботи як круглі столи, майстер-класи, ситуаційні завдан-
ня, дискусії “викладач-інтерн”, “інтерн-інтерн”.

Матеріальне та методичне забезпечення клінічної 
бази кафедри дає змогу надати лікарям-інтернам можли-
вість оволодіти всіма методами загальноклінічного, спе-
ціального та параклінічного обстеження хворих, призна-
ченням та корекцією базисного й специфічного лікування. 
На кафедрі фтизіопульмонології ОНМедУ з цією метою 
широко застосовуються таблиці, атласи, інформація на па-
перових та електронних носіях (презентації, відеозаписи 
хворих, навчальні фільми, підручники, посібники тощо), 
які є у бібліотечній базі кафедри. Інтерни самостійно пе-
реглядають та аналізують електронні й відеоматеріали, з 
послідовним обговоренням питань, що виникають, з ви-
кладачами.

Інтерни беруть активну участь у підготовці та оформ-
ленні стендів, таблиць, графіків, поповнюють кафедраль-
ну бібліотеку та відеотеку власно набутими матеріалами.

Висновки. Таким чином, співробітники кафедри 
фтизіопульмонології ОНМедУ всебічно сприяють фор-
муванню у лікарів-інтернів клінічного мислення та ово-
лодінню практичними навичками, необхідними в подаль-
шій повсякденній роботі лікаря-пульмонолога-фтизіатра. 
Індивідуальний підхід до кожного інтерну дає можливість 
здобути якісні знання, професійні вміння та навички від-
повідно до вимог сучасної медицини.

УДК: 61:378:57:002.6:007:001.8:681.31:004

ВПОРЯДКУВАННЯ ПРОЦЕСУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ 
СИСТЕМНОЇ БІОЛОГІЇ

О. П. Мінцер, Д. В. Ватліцов

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ. Тенденції розвитку сучасної медицини базу-
ються на інноваційних методах діагностики, профілакти-
ки, лікування та реабілітації. В свою чергу, основу інно-
вацій складають інформаційні технології та застосування 
знань із суміжних галузей. Існує потреба в запровадженні 
принципів трансдисциплінарності в процеси навчання. 

Трансдисциплінарні дослідження характеризуються 
переносом когнітивних схем із однієї дисциплінарної об-
ласті в іншу, розробленням й здійсненням спільних про-
ектів дослідження. Саме такий перенос когнітивних схем 
сприяє формуванню особливого роду уявлень і абстракцій 
синтетичного характеру, які дозволяють говорити не про 
інтервали абстракції у контексті дисциплінарної організа-
ції науки й освіти, що характерно для сучасної медичної 
освіти, а про «трансінтервали», консолідуючих суб'єкт і 
об'єкт (вже трансдисциплінарні за своїм статусом) [1].

Отже, трансдисциплінарність охоплює знання з різних 
галузей науки і практики, структурних рівней організації 

та підводить до думки про номологічні аспекти цілісності 
картини світу й існування єдності закономірностей. Чітке 
розуміння онтологічних передумов трансдисциплінарнос-
ті дає змогу замислитися про можливість розуміння єд-
ності процесів, але вже в нових умовах розвитку науки. 
Зазначене являється усвідомленою позицією дослідника 
щодо інтеграції в єдине ціле уявлень про здорову людину 
як філософську мету існування медицини [2, 3].

Мета роботи: дослідити принципи побудови баз 
знань у медичній освіті та обґрунтувати новий підхід у 
формуванні навчального контенту  на принципах систем-
ної біології.

Основна частина. Одним із можливих підходів до 
формування цілісної картини живої істоти, людини, є 
запровадження холістичного підходу до трансдисциплі-
нарних знань. Підґрунтя такого підходу вже реалізовано 
в науковій дисципліні системна біологія. Ця дисципліна 
утворилася на перетині двох інших, а саме біології та те-
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орії складних систем, проте наразі залучено чималу базу 
знань з інших галузей: математика, фізика, інформатика 
та хімія. Дослідження в системній біології присвячені ви-
вченню взаємодій між усіма складовими системи, тобто 
формують нові уявлення про живі системи [4].

Важливим аспектом розгляду саме моделі системної 
біології як основної платформи впорядкування медичної 
освіти є протиставлення принципів холістичного підхо-
ду до знань у системній біології редукціоністській пара-
дигмі у вивченні складних біологічних систем, що мали 
своє відображення у формуванні медичних навчальних 
матеріалів.

Створення освітніх курсів із системної біології по-
требує залучення спеціалістів із різних галузей знань, біо-
логії, математики, фізики, хімії та інформатики, а також 
запровадження нової логіки побудови навчальних модулів 
із урахуванням когнітивних особливостей отримувача цих 
знань.

Нами запропоновано створення навчальних програм у 
медичній освіті за логікою побудови знань з системної біо-
логії, а саме, базовий контент зорієнтований на залучення 
когнітивних модулів знань з потрібної галузі. Важливим 
аспектом запропонованої моделі є створення адаптивних 
навчальних курсів з певними базовими модулями та моду-
лями «підлаштування», а також створення математичної 
моделі оптимального підбору освітнього контенту, що ба-
зується на результатах вхідного контролю.

Отже, базисом системної біології пропонується вва-
жати безперервний цикл накопичення знань з певної про-
блеми на основі послідовних ланцюгів етапів, а саме: 
створення математичної моделі процесу; обґрунтування 
попиту на дослідження в на запропонованій математичній 
моделі; розроблення (за потреби) нових інструментів; ви-
добування та оброблення нових уточнюючих знань; вве-

дення нових параметрів і знань у математичну модель; 
осмислення отриманих результатів. Виходячи з представ-
леної моделі можна чітко простежити принципи форму-
вання «спіралі знань» в досягненні результатів медичної 
освіти  за принципами системної біології.

Висновки: 1. Пропонується створення навчальних 
курсів з використанням принципів холістичного підходу 
та «спіралі знань». У певній мірі це змінить профіль ме-
дичної освіти майбутнього.

2. Формування впорядкованої моделі медичної осві-
ти за принципами системної біології дозволить створити 
нову модульну модель освіти із включенням адаптованих 
галузевих блоків задля інтеграції навчання на кожному 
етапі звернень до знань з цієї галузі. Одночасно створю-
ються можливості для реалізації програми навчання за 
принципом лінійної накопичувальної системи та форму-
вання адаптивної системи моніторингу отримання знань.
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В СТРУКТУРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

О. Г. Морозова, О. А. Ярошевський, В. І. Здибський, Я. В. Липинська 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Останнім часом все більша увага лікарів усіх спеціаль-
ностей звертається на методи відновлювальної медицини 
серед яких одне з перших місць посідає рефлексотерапія, 
яка з позиції теорії функціональних систем направлена 
не тільки на ліквідацію симптомів, але й на відновлення 
функціональних резервів організма в цілому. Алопатична 
медицина на сьогодні має значні досягнення в діагностиці 
та лікуванні широкого спектру неврологічних та соматич-
них захворювань, але слід зазначити, що результати терапії 
не завжди задовольняють як хворого, так і лікаря. Даний 
факт пов’язаний насамперед з побічними ефектами меди-
каментозних препаратів, що в окремих випадках можуть в 
значній мірі негативно впливати на якість життя пацієнта. 
Разом з тим багатовікова історія використання методів реф-
лексотерапії свідчить про їх високу ефективність, відсут-
ність ускладнень та значно меншу кількість протипоказань. 
Тому на наш погляд лікарю практичної охорони здоров’я  
необхідно мати знання з традиційної східної медицини, які 
він може отримати тільки на етапі післядипломної світи.

Професійна підготовка лікаря-рефлексотерапевта на 
циклі спеціалізації триває три місяці та містить в сво-

їй програмі традиційні погляди та уявлення про функ-
ціональне значення «головних органів» та «каналів», їх 
зв’язки та взаємодію. Основною складністю педагогічного 
процесу є необхідність в короткі строки сформувати у лі-
каря інші підходи в оцінюванні стану хворого, діагностиці 
та лікуванні новими для нього методами рефлексотерапії 
(акупунктура, акупресура, гомеосиніатрія, тощо). Тому 
викладачами кафедри в процесі вивчення теоретичного 
матеріалу поряд з філософськими концепціями тради-
ційної східної медицини надаються рефлекторні аспекти, 
анатомо-топографічні та сегментарні взаємозв’язки.

Враховуючи вищенаведені труднощі, які супроводжу-
ють навчання лікарів на циклі спеціалізації з рефлексоте-
рапії, ми поставили метою знайти нові методи та прийоми 
для удосконалення педагогічного процесу.

Викладачами кафедри рефлексотерапії ХМАПО поряд 
зі вказаними вище методиками одночасно застосовуються 
різні підходи, а саме: випереджаюче інформаційне завдан-
ня, використання комп’ютерних програм, електронні під-
ручники, у тому числі для самостійної роботи слухачів. Та-
ким чином, лікарі можуть вивчати важливі положення тео-
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ретичного матеріалу не тільки під час лекцій та практичних 
занять, але й безпосередньо при самостійній роботі.

Таким чином, досвід викладання методів традиційної 
східної медицини на кафедрі рефлексотерапії ХМАПО 
протягом останніх років показав ефективність запропоно-

ваних вище педагогічних підходів, що допомагає слухачам 
за досить нетривалий термін здобути достатній рівень те-
оретичних знань та одночасно опанувати досить великий 
обсяг практичних навичок з використанням різних мето-
дів рефлексотерапії.
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В статті окреслено загальну проблематику та розкрито науковий статус освіти й шляхи формування освітнього знання. 
Підкреслено суспільну значущість наукових досліджень та методологічного обґрунтування сучасних проблем вітчизняної сис-
теми освіти, сучасне педагогічне бачення суспільної основи ефективної соціалізації. Розробка Національної стратегії розвитку 
освіти зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, ви-
рішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, 
інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір. Новий підхід до розуміння сутності освіти дозволяє підняти розгляд 
розвитку освітніх стратегій та системного функціонування галузі на вищий рівень.

The article outlines the general problems and solved scienti c status of education and ways of creating educational knowledge. 
Emphasized the importance of social studies methodological basis of contemporary problems of national education system, modern 
pedagogical vision of the social foundations of effective socialization. Development of the National Strategy for the development of 
education due to the need of radical changes aimed at improving the quality and competitiveness of education, the strategic challenges 
facing the national education system in the new economic and cultural conditions of its integration into European and world educational 
space. A new approach to interpretation of educational essence allows raising examination of systematical functioning of sphere and 
development of educational strategy on other interdisciplinary level.

Вступ Зарубіжними й українськими дослідниками 
висуваються нові концепції освіти, здійснюється пошук 
нових форм організації наукового знання, спрямованих 
на модернізацію системи освіти. Спроба осмислити про-
блему позитивних шляхів розвитку освіти актуалізувала 
питання про розробку нових підходів до викладання пред-
метів на післядипломному етапі навчання.

Будь-яка педагогічна система своїм підґрунтям має пев-
ну систему, а будь-яка система навчання як прикладне вті-
лення реалізовується через педагогічні принципи та ідеї.

Основна частина З погляду методології, освіта є 
трансформацією свідомості, світогляду, духовного сві-
ту, культури і загального єства особистості. Через освіту 
визначаються суспільно вагомі параметри особистості. 
Викладанням у вищій школі корегуються, по-перше, сус-
пільна якість освіти та її значення; по-друге, ефективність 
реалізації педагогічних заходів; по-третє, відповідність 
освіти розвитку сучасної науки в цілому.

Сьогодні ми повинні сформувати високого професіо-
нала, який би водночас був і висококультурною людиною. 
Методологія освіти розгортає освітній процес до рівня 
фундаментальних знань предмету і разом з тим до всеза-
гальності розуміння людини і людяності, гуманізму. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 роки визначає основні напрями, пріоритети, 
завдання і механізми реалізації державної політики в галу-
зі освіти, кадрову і соціальну політику та складає основу 
для внесення змін і доповнень до чинного законодавства 
України, управління та фінансування, структури та змісту 
системи освіти. Розробка Національної стратегії розвитку 

освіти зумовлена необхідністю кардинальних змін, спря-
мованих на підвищення якості і конкурентоспроможності 
освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед 
національною системою освіти в нових економічних і со-
ціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і сві-
товий освітній простір.

Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення ста-
лого демократичного розвитку суспільства, формування 
нових життєвих орієнтирів особистості. Тому освіта на-
лежить до найважливіших напрямків державної політики 
України. Держава виходить з того, що освіта – це страте-
гічний ресурс соціально-економічного, культурного і ду-
ховного розвитку суспільства, поліпшення добробуту лю-
дей, забезпечення національних інтересів, зміцнення між-
народного авторитету й формування позитивного іміджу 
нашої держави, створення умов для самореалізації кожної 
особистості.

З огляду на визначені пріоритети найважливішим для 
держави є виховання людини інноваційного типу мис-
лення та культури з урахуванням інноваційного розвитку 
освіти, запитів особистості, потреб суспільства та держа-
ви. Це неможливо без розробки певних методів та методик 
навчання.

Побудовою моделі подолання кризи освіти є обгово-
рення найзагальніших проблем педагогічної діяльності та 
проектування шляхів побудови нової концепції в педаго-
гіці та освіті.

У зв'язку зі зміною змістових компонентів освіти від-
буваються зміни технологій їхньої реалізації. На передній 
план виходять інформаційні технології, дистанційне на-
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вчання, які охоплюють мережі університетів та шкіл, сис-
тему підготовки кадрів та підвищення кваліфікації, засто-
совуються у сфері обміну педагогічною інформацією [3].

Надзвичайно важливою проблемою у цьому контексті 
стає проблема забезпечення високої якості освіти, яка є 
визначальним фактором розвитку та необхідною умовою 
успішного існування будь-якої країни.

Прикладний характер освіти полягає у практичній 
спрямованості сформульованих нею теоретичних положень 
та можливості їхнього практичного застосування, що є 
відображенням однієї з функцій науки.

Конструювання та впровадження нових освітніх мо-
делей потребує певних змін у світоглядних засадах освіти, 
зокрема вітчизняної. Одним із принципів має бути дотри-
мання світоглядного та культурного самовизначення лю-
дини. В особистісному ракурсі освіта повинна врахову-
вати зміни стереотипів поведінки та образи мислення. У 
соціальному плані вона має брати до уваги зміни моделей 
освіти, способи трансляції соціокультурного досвіду по-
колінь, відповідність змісту освіти сучасній науковій кар-
тині світу та сучасним освітнім ідеалам та ін. 

Сучасні знання все більше орієнтуються на гуманітарні 
цінності, на людину, на те, яким повинен бути світ. Вони 
перестають бути ціннісно-нейтральними, що, насамперед, 
накладає відповідальність і на освіту [1].

З огляду на вищесказане можна виділити основні по-
ложення, які складають концептуальну канву сучасної 
освіти. Сучасну систему освіти України слід розглядати 
у контексті її становлення і розвитку (трансформації, мо-
дернізації); враховуючи нові світові реалії й, одночасно 
переймати й продовжувати те, що складало надбання ми-

нулого. Вона повинна збагачуватися новітніми світовими 
надбаннями й утверджуватися як національна система, що 
має конкурентоспроможність у європейському і світовому 
освітньому просторі. Основні напрями модернізації осві-
ти на даний час визначають Болонські домовленості, які 
виконуються в Україні за умови збереження національної 
педагогічної матриці [2].

Висновки Сутність сучасного процесу навчання це 
не лише збагачення особистості певною сумою знань чи 
формування навичок практичної діяльності, але й всебіч-
на підготовка людини до життя у глобалізованому інфор-
маційному просторі та створення рівних умов доступу до 
якісної освіти впродовж життя.

Освітній процес на післядипломному етапі навчання 
потребує активної зміни навчального процесу на засадах 
інформаційних технологій, розробки та впровадження 
інтегративних курсів та лекторіїв, підвищення ролі само-
стійної роботи провізорів-інтернів.

Література:
Андрущенко В. Філософія освіти: навч. посібник / В. 

Андрущенко, І. Передборська. - К.: Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2009. – С. 6–23.

Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у по-
шуках перспективи / В. Андрущенко  // Філософія освіти. 
– 2006. – № 1. – С. 6-12.

Філософія освіти через призму сьогодення / Н. О. На-
горна, Г. П. Смойловська, В. В. Нагорний, Г. Г. Берест // 
Вища освіта України у контексті інтеграції до європей-
ського освітнього простору ІІІ (63) том. Філософія та пси-
хологія освіти. – 2015. С. 134-143.

УДК 616-036.86:614.253.2-055:378.147

МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-
ЕКСПЕРТІВ СЛУЖБИ МСЕ

Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова, В. М. Березовський, Г. Д. Фесенко 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Закон України «Про вищу освіту» 2014 року висвіт-
лює принципи нових підходів до вищої школи в сучас-
них умовах, а саме підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу для високотехнологічного та іннова-
ційного розвитку країни, самореалізації особистості, за-
безпечення потреб суспільства, ринку праці та держави 
у кваліфікованих фахівцях [4]. Реалізація цих задач не-
можлива лише за умов використання традиційних форм 
та підходів до освіти [1, 2, 5]. У зв’язку з цим в країні, як 
і у всьому світі, виникає значний інтерес до можливостей 
удосконалення підходів та освітніх інноваційних заходів. 
Дистанційна освіта та її елементи стають все більш затре-
бувані на сучасними етапами. Наказ МОЗ «Про внесення 
змін до Положення про порядок проведення атестації лі-
карів» від 02.10.2015 р. та зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 03.02.2016 р. за N 176/28306 скеровує лі-
карів усіх напрямків медицини до своєчасного та якісно-
го підвищення свого професійного рівня, яке може стати 
доступнішим саме при використанні, в тому числі, дис-
танційної освіти (ДО) [3]. 

Аналіз функціонування світових освітніх систем по-
казує, що витрати на ДО у середньому становлять при-

близно 50% від витрат на традиційні форми навчання [5]. 
В Україні втілення дистанційних технологій на етапі піс-
лявузівської підготовки не перевищують 10%.

Мета роботи: на досвіді кафедри медико-соціальної 
експертизи і реабілітації ФПО ДЗ «Дніпропетровської 
медичної академії МОЗ України» продемонструвати мож-
ливості запровадження елементів дистанційного навчання 
для ефективного та своєчасного вирішення нагальні освіт-
ні завдання сьогодення.

Результати та обговорення. Кафедра медико-
соціальної експертизи і реабілітації ФПО ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ України» в 2015-2016 
навчальному році започаткувала втілення в учбовий про-
цес тематичних циклів підвищення кваліфікації лікарів-
експертів елементи ДО. На першому етапі підготовки до 
цього було проведено опитування лікарів-експертів на ви-
їзних циклах щодо найбільш важливих тем, які першочер-
гово повинні бути висвітлені. Темою, що сьогодні є чи не 
найважливішою в українському суспільстві, нагальною та 
затребуваною слухачами тематичних циклів удосконален-
ня лікарів-експертів, стала проблема, щодо особливостей 
проведення медико-соціальної експертизи учасників АТО 
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для визначення груп інвалідності та встановлення відсо-

тків втрати працездатності.
На другому етапі підготовки до втілення елементів 

ДО, кафедра медико-соціальної експертизи і реабілітації 

ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни» вирішила питання до технічного забезпечення даного 
процесу: комп’ютерна техніка, відповідні мережі Іnternet 

і, головне, збір інформації, щодо можливостей обласних 
МСЕК України приймати участь в навчальних заходах 
дистанційно. Найактивнішими в цьому питанні виявили-

ся представники КЗ «Черкаський обласний центр медико-
соціальної експертизи ЧОР», м. Черкаси (головний лікар, 
к.мед.н. Лепський Владлен Володимирович) та КЗ «Об-

ласний клінічний центр МСЕ ДОР» м Дніпропетровськ 
(головний лікар, к.мед.н. Концур Віктор Миколайович).

Отриманий досвід втілення елементів ДО відбувся 

наприкінці листопада 2015 року. Викладачі кафедри МСЕ 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
провели для лікарів-експертів та голів ЛКК Черкаської та 

Дніпропетровської області семінар on-linе «Особливос-
ті проведення медико-соціальної експертизи учасників 
АТО». Важливим аспектом цього семінару стала викорис-

тана можливість on-linе обговорення висвітлених питань. 
Досвід втілення елементів ДО в навчальний процес 

не став останнім. На протязі року вже відбулися 3 поді-

бні відеоконференції. Використання телекомунікацій та 
мережевих технологій дозволило проводити навчання і 
в тих випадках, коли вчитель і учень розділені значним 

географічною відстанню. Зворотній зв'язок із лікарями-
експертами України – споживачами даної форми навчання, 
підтверджує необхідність продовження та розширення та-

ких конференцій та круглих столів через мережу Internet. 
Данні опитування лікарів, залучених до проведення поді-
бних телеконференцій, засвідчують, що дана форма оці-

нюється лікарями, як найкраща, тому що дає можливість 
«…своєчасно реагувати на численні новітні нормативні 
документи», «…не обтяжує» навчання дорослих та до-

свідчених фахівців та «…не відволікає від хворих, роботи 
та сім'ї». 

Таким чином, досвід використання елементів дис-

танційної освіти на кафедрі МСЕ ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» доводить перевагу дис-
танційних технологій післядипломного навчання. За да-

ними опитування лікарів-експертів, що були залученні до 

проведення даної форми навчання, перевагами дистанцій-

ної форми освіти є: гарантія якості навчання і доступність 
для всіх; можливість навчання за місцем проживання, що 
дозволяє залучати лікарів з сільської місцевості, де брак 

кадрів не дозволяє на тривалий час виїжджати на навчан-
ня з відривом від роботи; економія фінансових витрат 
медичних установ та власних коштів лікарів; можливість 

швидкого реагування щодо запитів практичної медицини 
через зворотній зв'язок з представниками вищих навчаль-
них закладів.

Висновки та практична направленість. Сучасний 
педагогічний процес, направлений на виховання кон-
курентноспроможного фахівця, сьогодні неможливий 

без залучення інноваційних технологій. Персональний 
комп'ютер та Інтернет стають невід'ємними складовими 
післядипломної професійної освіти, в тому числі і в ме-

дицині. Все вищезазначене дозволяє зробити висновок, 
що на післядипломному етапі професійної освіти лікаря-
фахівця дистанційне навчання має стати частиною на-

вчального процесу, що ефективно дозволить вирішувати 
нагальні освітні завдання сьогодення: навчання протягом 
усього життя, безперервного професійного росту, навчан-

ня «без кордонів» та в інтерактивному режимі, а також 
пропаганди знань з позиції доказової медицини.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ В МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ АЛЕРГОЛОГІЇ ДЛЯ 
ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ–СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я  НА 

ЕТАПІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

В. Є. Нахашова, О. І. Литвиненко, А. П. Малицька, Г. О. Данильчук

Одеський національний медичний університет 

Декілька десятків з нині відомих видів рослин Хер-

сонщини, які продукують пилок, можуть бути причиною 

сезонних алергічних захворювань – полінозів. Херсон-

ська область – зона найбільшого пилкування сорних трав, 

а респіраторна алергія зустрічається у 20-30 % населення. 

Відсутність даних по Херсонській області щодо розповсю-

дження таких видів рослин створює проблему їх визначен-

ня як лікарями, так і самими пацієнтами. Однак, ботанічна 

наука і практика дає складні методи розпізнавання рослин у 

природі, які потребують певних навичок та соціалізації. 

Нами було запропоновано метод створення і викорис-

тання в педагогічному процесі гештальт-образів рослин-
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алергенів, який спирається на наукову основу не тільки 

фітоморфології, а й психології. В процесі викладання 

основ алергології для лікарів загальної практики, вчите-

лів біології та основ здоров’я запропоновано різноманітні 

видові ознаки рослин замінити на узагальнені родоспеци-

фічні. Це спрощує впізнавання пацієнтами своїх алергенів 

в оточуючому середовищі та корисно лікарям та вчителям 

для проведення профілактичної роботи серед дитячого та 

дорослого населення.  

Для практики алергології особливе значення мають 

розробки, які містять фактично-ілюстративний матері-

ал з ботанічної характеристики рослин-алергенів. Вони 

прийняті до інформативної бази та використовуються в 

навчальному процесі в Херсонській філії кафедри сімей-

ної медицини та загальної практики факультету післяди-

пломної освіти Одеського національного медичного уні-

верситету та в КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти».  

Прийом використання гештальт-образів рослин для 

названих цілей відповідає ознакам інноваційного навчан-

ня, які визначені сучасною методологією: відкритість до 

майбутнього, передбачення на базі переоцінки цінностей, 

спільні дії в нових ситуаціях, що дозволяє очікувати си-

нергетичного ефекту якості навчання. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ ПРИ 
СОЦІОМЕТРИЧНОМУ ПІДХОДІ

Л. Р. Нікогосян, К. В. Аймедов, Ю. О. Асєєва, В. В. Сторож 
Одеський національний медичний університет

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF PHARMACISTS-INTERNS 
AT THE SOCIOMETRIC APPROACH

Levon Nikogosyan, Constantine Aymedov, Yulia Aseyeva, Viktoria Storozh 
Odessa National Medical University

У статті авторами розглядаються різні підходи до формування та розвитку комунікативних здібностей у провізорів-інтернів 
вищих навчальних медичних закладах України. Проаналізовано теоретичне надбання щодо формування професійної кому-
нікативної компетентності в рамках соціометричних професій. Визначено основні індивідуально-психологічні особливості 
які необхідні для висококваліфікованого виконання професійних обов’язків провізорами. Обґрунтовано сутність та структура 
«соціономічних технологій» в професійній діяльності майбутніх провізорів. Запропоновано методи формування та розвитку 
комунікативних здібностей провізорів-інтернів.

Ключові слова: провізор-інтерн, соціометричні професії, комунікативні здібності, професійна комунікативна компетент-
ність, соціономічні технології, взаємодія, фармація.

The article considers different approaches to the formation and development of communicative abilities of pharmacists-interns 
in higher medical schools of Ukraine. The theoretical legacy on the formation of professional communicative competence within the 
framework of sociometrical professions. Identi ed key individual psychological characteristics that are necessary for quali ed performance 
of professional duties of pharmacists. The article justi es the essence and structure "socionomical technologies" in the professional activities 
of future pharmacists. The proposed methods of formation and development of communicative abilities of pharmacists-interns.

Keywords: pharmacist-Intern, sociometric profession, communication skills, professional communicative competence, 
socionomical technology, interaction, pharmacy.

Вступ. Сучасному провізору все частіше доводиться 

виступати не в ролі аптечного технолога, а в якості кон-

сультанта з вибору лікарських засобів, часу і режиму їх за-

стосування з метою ефективної та безпечної фармакотера-

пії для хворих, лікарів. Професійна діяльність майбутньо-

го провізора висуває певні вимоги до його індивідуально-

психологічних особливостей та професійних якостей, 

зокрема, до рівня його комунікативної компетентності. 

Оскільки, провізори й фармацевти, як і лікарі, які беруть 

безпосередню участь у лікувальному процесі, забезпе-

чуючи хворих медикаментами, тому вирішити проблему 

забезпечення країни висококваліфікованими фахівцями в 

галузі фармації без аналізу кваліфікаційний вимог й пси-

хологічних факторів, які впливають на успішність цієї ді-

яльності, майже неможливо. 

Основна частина. Сьогодні в усіх сферах жит-

тєдіяльності світового співтовариства відбуваються 

зміни ціннісних орієнтацій, що зумовлено тенденці-

ями перетворень економічного та політичного харак-

теру. Глобалізація, зміна технологій, перехід до постін-

дустріального, інформаційного суспільства, утвердження 

пріоритетів сталого розвитку потребують радикальної 

модернізації професійної підготовки кадрів для фарма-

цевтичної галузі. Провідним напрямом розвитку 

суспільства стає безперервна освіта, яка є обов’язковою 

умовою стабільної соціалізації. Зараз для підвищення 
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особистої конкурентоспроможності майбутні фахівці 

змушені послідовно підвищувати професійну квалі-

фікацію протягом своєї трудової діяльності. Для того 

щоб це стало можливим, необхідно підготувати фахівців, 

які мають високий рівень професійної самостійності та 

мобільності в чому й полягає основне завдання вищих 

навчальних закладів медичного профілю. В умовах над-

звичайно динамічних перетворень в українському сус-

пільстві, посилення конкурентних ринково-економічних 

стосунків, пріоритетності розвитку людини як творчої 

особистості на етапі професійного становлення, глоба-

лізації сфери освіти актуалізується проблема об’єднання 

інтелектуальних, життєвотворчих ресурсів і вольових 

зусиль фахівців соціономічних професій у тому числі й 

провізорів, для ефективного втілення різномасштабних 

інноваційних змін в освітньому, медичному та фармацев-

тичному середовищі. Йдеться про осмислення сучасних 

підходів до підготовки майбутніх провізорів на етапі 

професійної підготовки провізорів-інтернів в оновле-

них соціальних реаліях. У зв’язку з цим особливої ваги 

набуває проблема професійної підготовки енергійних, 

креативних, мобілізованих фахівців-провізорів фарма-

цевтичної галузі, здатних швидко реагувати на нові умо-

ви соціальної та професійної дійсності й кваліфіковано 

виконувати свої обов’язки з урахуванням індивідуально-

особистісних характеристик клієнта. Що на період сьо-

годення потребує від провізора-інтерна високого профе-

сіоналізму, володіння сучасними технологіями, бажання 

та вміння постійно навчатись й самовдосконалюватись, 

вміти іноді творчо підходити до виконання професійних 

обов’язків, а інколи й критично, прагматично та раціо-

нально виконувати свої функції. Саме використання со-

ціономічних технологій під час професійної підготовки 

провізорів-інтернів стає інноваційним методом вихован-

ня та підготовки висококваліфікованих спеціалістів да-

ної галузі.

«Соціономічні технології» ми розглядаємо як техно-

логії, які призначені для підвищення ефективності соці-

альної роботи, яка являє собою діяльність не тільки по на-

данню соціальної допомоги тим хто потребує допомоги, а 

й з метою відновлення, збереження або покращення соці-

альних прав людей, по регулюванню стосунків особистос-

ті в колективі, з державними структурами, з клієнтами при 

наданні консультацій. Саме соціономічні технології забез-

печують соціальну взаємодію на рівні людина-людина, 

людина-група (колектив), людина-суспільство.

Успішність будь-якої діяльності, крім обов'язкових 

професійних знань, умінь, визначається індивідуально-

особистісними особливостями фахівця, які утворюють 

структуру професійно-важливих якостей. Наукове надбан-

ня у вирішенні проблеми підготовки майбутніх фахівців до 

професійного спілкування розглядається в  різноманітних 

філософських та психологічних концепціях спілкування. 

Так, методологічні проблеми спілкування проаналізовані 

у працях: Г.М. Андрєєвої, К.О. Альбуханової-Славської, 

О.О. Бодальова, С.Д. Максименка, та інших науковців. У 

дослідженнях Г.О. Балла, Я.Л. Коломінського, М.Н. Корнє-

ва, О.В. Киричука, Л.Е. Орбан, Т.М. Титаренко, Т.С. Яцен-

ко досліджено та розкрито різноманітні види та форми 

професійної комунікації особистості.

Дослідження Є.О. Клімова, О.П. Саннікової та інших, 

доводять що в соціономічних професіях успішність діяль-

ності, порівняно з іншими професіями, більшою мірою 

залежить від індивідуально-психологічних особливостей 

професіонала. Це пов'язано з тим, що основним змістом 

діяльності представників даної професії є взаємодія з ін-

шими людьми, а процес діяльності та її результат харак-

теризуються високим ступенем невизначеності, що підви-

щує вимоги, як до компетентності фахівця, так і до його 

особистості. 

Аналіз робот Н.А. Амінова, Г.С. Кузьміна, І.М. Юсу-

пова та деяких інших науковців доводить, що до структури 

професійно-важливих якостей особистості фахівців цього 

типу професій, крім законодавчо встановлених вимог та 

характеристик особистості, необхідним є уміння всебічно 

й правильно сприймати людину; сформованість емпатії; 

розвиненість уміння розуміти внутрішні стани і особли-

вості людини; адекватний, а інколи й критичний аналіз 

власної поведінки; уміння володіти собою і контролювати 

себе підчас спілкування тощо.

Роз'яснюючи порядок прийому і способи зберігання 

ліків в домашніх умовах, провізори допомагають хворим 

формувати їх ставлення до лікувального процесу, до ме-

дикаментів, формують позитивне настановлення на оду-

жання.

Правильне роз’яснення провізора щодо прийому та 

зберігання ліків, спрямування та налаштування хворих на 

оздоровлення, спрямовує їх на швидке одужання, яке на-

стане від правильного і своєчасного прийому ліків. Пра-

вильно вистроєна розмова провізора стимулює природні 

функції фізіологічних систем і підсилює фармакологічну 

дію ліків.

Успіх мовленнєвого впливу на психіку хворих багато 

в чому залежить від смислового змісту слова, від того, з 

якою інтонацією воно вимовляється, яким жестом або мі-

мікою супроводжується. Іноді інтонацією голосу можна 

надати слову новий сенс. Тому словом провізор повинен 

користуватись вміло, так, щоб воно підкріплювало рані-

ше створені позитивні емоції на одужання й стимулювало 

бажання правильно виконувати рекомендації лікаря. Осо-

бливості праці провізорів постійно вимагають збагачення 

професійних знань і навичок комунікації, оскільки пра-

вильне використання слова як фізіологічного і лікувально-

го фактора спрямовує особистість на одужання. В аптеки 

звертаються різні за станом здоров'я, віком і інтелектом 

люди, але однаково переконані в тому, що аптеки є одним 

з найбільш доступних медичних установ, в обов'язки пер-

соналу яких входить уважне і чуйне ставлення до них.

Коли люди стають об'єктом уваги інших людей, від-

чувають на собі погляди присутніх, вони намагаються ви-

значити їх ставлення до себе. Співчутливі, доброзичливі 

погляди радують їх, зарозумілі і навіть байдужі засмучу-

ють. Хворі, на психіку яких, діють зовнішні або внутрішні 

подразники, значно тонше і швидше сприймають всякого 

роду недоброзичливі емоційні прояви, байдуже ставлення 

до людей, до справи.

Здорові відвідувачі, які звертаються в аптеки за лі-

ками для своїх родичів або знайомих, стурбовані станом 

здоров'я, так само як і хворі, дуже активно реагують на 

подібні прояви емпатичного слухання та розмови.
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Особливу групу становлять особи похилого віку. Сві-

домість втраченого здоров'я і непереборне бажання збе-

регти його викликають хворобливі реакції на всякого роду 

зовнішні прояви недоброзичливості, байдужості.

Недолік такту стосовно людей усіх категорій неза-

лежно від їх фізичного стану зазвичай викликає почуття 

незадоволеності, образи, страху та інші переживання, які 

закріплюють вже наявні патологічні зрушення в організмі 

або сприяють утворенню нових динамічних структур, які 

залишають глибокий слід.

Висновки. Тому формування та розвиток комуніка-

тивних навичок провізорів-інтернів підчас навчання на-

дасть змогу сформувати висококваліфікований склад фар-

мацевтичної галузі спрямований на оздоровлення нації. 

Формування комунікативної компетентності майбутніх 

провізорів полягає у розвитку та актуалізації таких нави-

чок й професійно необхідних компетенцій як формування 

бажання спілкуватись, отримання задоволення від спілку-

вання; активність, контактність; ініціативність; емпатич-

ність; уміння висловлювати свою думку, переконувати 

інших; уміння швидко й легко знайти вихід із будь-якої 

складної комунікативної ситуації; уміння реагувати як 

на справедливу, так і на несправедливу критику; вміння 

здійснити підтримку; відповідальність, повага й спрямо-

ваність на саморозвиток тощо.

На наш погляд, найефективнішим методом такого 

формування професійних комунікативних здібностей 

майбутніх провізорів є розробка й проведення тренінгів 

спрямованих на їх розвиток. Системний підхід впрова-

дження занять з елементами формуючих тренінгів щодо 

розвитку комунікативних навичок, а також проведення 

рольових ігор сформує у провізорів-інтернів належний рі-

вень сформованості таких важливих професійних навичок 

як комунікація, емпатія, дружелюбність тощо. Це надасть 

змогу випускникам швидше працевлаштуватись та досяг-

ти певних висот в обраній професії. 
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ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Вступ. Перехідний період реформування вітчизняної 

охорони здоров’я має деякі особливі риси, і серед них: де-

фіцит кадрів, перепідготовка лікарів за напрямом загальна 

практика, зміна структури закладів охорони здоров’я. Все 

це потребує перегляду або удосконалення традиційних 

форм післядипломної освіти.

Основна частина. На кафедрі педіатрії та неонато-

логії в теперишній час успішно реалізується підвищення 

кваліфікації лікарів-педіатрів без відриву від основного 

місця роботи – тематичний «Постійно діючий семінар», 

коли слухачі приймають участь у двогодинних заняттях 

2-3 рази на тиждень. Направленість тематики обираєть-

ся виключно практична. Особливий інтерес викликають 

тренінги з серцево-легеневої реанімації. Це очікуваний 

результат, тому що в педіатричній практиці, як ніде, на-

вчання на симуляційних муляжах майже безальтернатив-

не. Неможна, зокрема, замінити тренінги по виконанню 

плевральної або люмбальної пункції, закритого масажу 

серця, проведенню штучного дихання навчанням при 

реальному наданні допомоги дитині. Неготовність ліка-

ря вірно та негайно надати допомогу рівнозначно безді-

яльності. Клінічна практика, на жаль, демонструє саме 

приклади фатальних виходів у зв’язку з несвоєчасно або 

некваліфіковано початими лікувальними заходами. Тому 

і мотивація лікарів до навчання за такими розділами, як 

«Серцево-легенева реанімація», «Анафілактичний шок», 

«Менінгококова інфекція» або «Гіповолемічний шок» за-

вжди висока. Надання невідкладної допомоги, особливо 

дітям, «болюча» тема й для лікарів загальної практики. 

Ці питання потребують, на наш погляд, більш чіткого ві-

дображення в програмі спеціалізації та інтернатури, яка 

поки що перенасичена навичками з різних спеціальнос-

тей, засвоєння яких або не є актуальним, або для їх відпра-

цювання виділено дуже мало часу. Якщо бути реалістами, 

то в теперішній час, мабуть, треба сконцентрувати увагу 

на більш вузькому колі навичок, але бути впевненими, що 

лікар їх засвоїв. Наприклад, синдром гострого болю або 

нестримного плачу у педіатричній практиці потребує про-

ведення отоскопії. Навик нескладний, але більшість педіа-

трів і лікарів загальної практики їм не володіють. 

Актуальною є подальша розробка форми короткостро-

кових тренінгів по невідкладним станам з відпрацюванням 

на робочих місцях, коли лікар працює в одній команді з се-

реднім та молодшим персоналом. Такі ролеві ігри швидко 

формують гарний навик та вміння вірно організовувати 

надання допомоги, що буває першорядно важливим для 

лікаря первинної ланки, на догошпитальному етапі, в не-

стандартних умовах надання допомоги.

Висновки. Система післядипломної освіти лікарів 

має й колосальні резерви відносно нових форм навчання, 

й високопрофесійні кадри для реалізації модернізування 

процесу навчання. Доповнення традиційних методів клі-
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нічного навчання використовуванням спеціального облад-

нання для засвоєння практичних навичок дозволяє підви-

щити якість підготовки лікарів та є умовою забезпечення 

населення якісною медичною допомогою.
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Вступ. Якість підготовки медичних кадрів залежить 

не тільки від теоретичних знань лікарів, але й від вміння 

застосовувати отримані навички у практичній діяльнос-

ті. Особливе значення в навчанні лікарів-педіатрів має їх 

готовність швидко та безпомилково використовувати свої 

знання в критичних та при невідкладних станах. Умови 

стресу та недостатність досвіду – найбільш значущі фак-

тори, що впливають на якість надання медичної допомоги 

молодими спеціалістами. Таким чином, заняття в симуля-

ційних центрах є актуальними. 

Основна частина. Навчання алгоритму дій при невід-

кладних та критичних станах пацієнта необхідне лікарям 

усіх спеціальностей. Використання фантомів і симулято-

рів дозволяє довести до автоматизму виконання навичків 

шляхом багаторазового повторення одних й тих же дій. 

Сучасні віртуальні моделі-симулятори дозволяють моде-

лювати рідкі клінічні випадки. Навчання лікарів-інтернів 

базується на спадкоємності з урахуванням рівня склад-

ності освіти та раніше отриманих практичних навичок. 

Таким чином, формується ступінчаста система фантомно-

симуляційної освіти. Заняття з використанням фантомно-

симуляційного обладнання проводиться на базі кафедри 

невідкладних станів та кафедри педіатрії та неонатології 

з курсом амбулаторної педіатрії. Підготовка складається 

з трьох етапів. На першому етапі проводиться теоретич-

на підготовка з контролем отриманих знань. На другому 

етапі лікарі-інтерни відпрацьовують практичні навички 

та методики первинної та розширеної серцево-легеневої 

реанімації. У завершення, всі лікарі-інтерни беруть участь 

у реалізації клінічного сценарію, який моделюється з ура-

хуванням показників, що змінюються у реальному часі, в 

залежності від дій лікарів. Таким чином, відпрацьовують-

ся компетенції, вміння та навички не тільки індивідуаль-

но, але й в сумісних діях у ході командної роботи. Лікарі-

інтерни-педіатри з великою зацікавленістю відпрацьову-

ють практичні навички та впевнено виконують елементи 

серцево-легеневої реанімації. За даними анкетування всі 

слухачі вважають необхідними курси з невідкладної допо-

моги, симуляційні курси та участь у клінічних сценаріях з 

використанням фантомів та симуляторів. 

Висновки. Використання фантомів в навчанні лікарів-

інтернів призводить до усвідомленого засвоєння теоре-

тичної частини та оволодіння практичними навичками, які 

необхідні кожному молодому спеціалісту. 
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПИТАНЬ ФАРМАКОНАГЛЯДУ НА 
КАФЕДРІ ТЕРАПІЇ І ГЕРІАТРІЇ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

М. В. Олійник, О. В. Давидович, Л. А. Стаднюк, В. Ю. Приходько, І. Р. Мікропуло, О. А. Кононенко 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ: в Україні уже багато років функціонує державна 
система фармаконагляду, основною сферою контроля якої 
є побічні реакції (ПР) лікарських засобів (ЛЗ) та випадки від-
сутності ефективності ліків при їх медичному застосуванні, 
а  найважливішою метою - вилучення з фармацевтичного 
ринку продукції, ризик від застосування якої переважає над 
користю. Основою успішної реалізації завдань такої сис-
теми є саме робота практичного лікаря, який знаходиться у 
контакті з пацієнтом і першим зустрічається з виникненням 
побічних реакцій під час лікування, таким чином важливого 
значення набуває набуття лікарями-інтерністами компетент-
ністю використовувати можливості системи фармаконагляду 
як необхідний інструментарій в їх щоденній роботі . 

Основна частина: З метою забезпечення набуття лі-
карями терапевтичного профілю та профілю «Загальна-
практика – сімейна медицина» компетентності роботи в 
системі фармаконагляду на кафедрі терапії і геріатрії НМА-
ПО імені П.Л. Шупика в навчальних планах та програмах 
циклів тематичного удосконалення з геріатрії були відведені 
години практичних та семінарських занять за відповідною 
тематикою. Особлива увага викладачами кафедри надаєть-
ся реалізації ретельно відпрацьованих навчальних цілей 
цих занять, які можна розподілити на кілька категорій: 

- когнітивні цілі, реалізація яких передбачає набуття 
лікарями-слухачами власне медичних, клінічних та орга-
нізаційних знань щодо функціонування системи фарма-
конагляду, її стратегічних та тактичних завданнях, видах 
побічних реакцій,  класифікуванню та диференційної діа-
гностики побічних реакцій, методам їх нівелювання та за-
побігання та ін..;

- афективні або емоційно-ціннісні цілі, при досягнен-
ні яких у лікарів-слухачів формуються конструктивне по-
зитивне емоційно-особистісне ставлення до важливості 
ролі практичного лікаря у реалізації завдань системи фар-
маконагляду, відбувається мотивування слухачів до участі 
в роботі цієї системи, усвідомлення соціального значення 
такої роботи;

- психомоторні – формування власне навичок роботи з 
професійним методологічним інструментарієм, який про-
понується системою фармаконагляду – заповнення карт-
повідомлень, робота з матеріалами сайту Державного екс-
пертного центру тощо.

Висновки: при викладанні питань фармаконагляду 
навчальні цілі занять слід формувати комплексно та 
всеохоплююче, з метою створення у лікарів-слухачів 
компетентності роботи в цій системі. 

МІСЦЕ РОЛЬОВИХ ІГОР НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ У СИСТЕМІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

О. А. Опарін, А. Г. Опарін, Ю. Г. Федченко, О. Л. Яковенко,  Н. В. Лаврова, Л. О. Хоменко, І. П. Кореновській, 
В. Ю. Чонка 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Останні роки ознаменувалися бурхливим роз-
витком інформаційних технологій і можливостей, які з од-
ного боку відкрили нові перспективи, як для отримання 
знань, так і для міжнаціонального наукового спілкування, 
а з іншого боку привели до формування нового світогляду 
і сприйняття інформації у лікарів нової генерації [1,2,6]. 
Узв’язку з цим вимагають певного перегляду і самі методи 
викладання, а також впровадження нових методик і тех-
нологій [3,5]. Серед них на наш погляд повинні провідне 
місце займати рольові ігри. 

Зміст. Вподовж багатьох років у нас на кафедрі про-
водиться декілька тематичних рольових ігор присвячених 
актуальним питанням в клініці внутрішніх хвороб: про-
блема хелікобактеріоза, лікування артеріальної гіпертен-
зії, особливості перебігу захворювань внутрішніх органів 
в осіб молодого віку, роль стресу у формуванні патології 
внутрішніх органів. Кожен учасник ролевої гри одержує 
спеціальну роль і потім проводитися дискусія із залучен-
ням всіх присутніх. З урахуванням проголошення 2016 
року роком англійської мови на Україні, нашою кафедрою 
в цьому році було проведено декілька подібних рольових 
ігор на англійській мові. Їх проведення продемонструвало 
декілька важливих особливостей. По-перше, вони спри-
яли підвищенню навиків розмовної англійської мови, як 
у лікарів-інтернів, так і у викладачів. По-друге, сприяли 

збагаченню професійного словарного запасу на англій-
ській мові. По-третє, викликало, враховуючи віковий кон-
тингент тих, що беруть участь, особливу зацікавленість у 
вивченні даних тим. Контролі рівня знань які проводилися 
після рольових ігор продемонстрували, що ступінь ово-
лодіння матеріалом у слухачів достовірно набагато вище, 
ніж при проведенні занять за звичайною методикою.

Висновки. Враховуючи вище зазначене вважаємо, що 
проведення рольових ігор, у тому числі і особливо на ан-
глійській мові сприятиме підвищенню рівня оптимізації 
підготовки майбутніх лікарів тієї, що відповідає європей-
ським стандартам.
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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» В 
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Т. С. Оспанова, М. В. Панченко, Т. Ю. Хіміч 

Харківський національний медичний університет

 Сьогодні у вищій медичній школі реалізується масш-
табна євроінтеграційна програма підготовки всіх медич-
них працівників у відповідності до міжнародних стан-
дартів, що потребує удосконалення існуючої системи 
сестринської освіти з метою підготовки спеціалістів, що 
відповідали б сучасним світовим вимогам. 

Медсестринству властива своя система знань, яка 
грун тується на науковій теорії і спрямована на здоров'я 
і благопо луччя пацієнта. Медична сестра у своїй роботі 
стикається з психологічни ми, духовними, соціальними і 
фізичними аспектами пацієнта як особистості, а не тіль-
ки з діагнозом пацієнта. 

Одна з провідних вимог Всесвітньої організації охоро-
ни здоров‘я - навчання у сестринській справі (як у теоре-
тичних, так і практичних аспектах) повинно здійснюватися 
із залученням кваліфікованих медсестер. Підготовка ме-
дичних сестер здійснюється на основі сестринської моделі;  
існує доклінічний та клінічний етапи підготовки. Тому на 
сучасному етапі розвитку суспільства зростає потреба у ква-
ліфікованих фахівцях у галузі медсестринства, що висуває 
нові вимоги до підготовки медсестринських кадрів, найваж-
ливішими поміж яких є ступеневість медсестринської осві-
ти і наближення її якості до рівня міжнародних стандартів.

Система професійної підготовки фахівців у галузі 
медсестринства передбачає оволодіння студентами науко-
вими ступенями бакалавра та магістра сестринської спра-
ви. Медсестри-магістри мають відігравати ключову роль у 
системі сестринської діяльності, вони можуть виконувати 
не тільки медсестринські обов’язки, а й займати посади 
менеджерів лікувальних та адміністративних закладів, 
викладати сестринські дисципліни у вищих навчальних 
медичних закладах I-II рівнів акредитації, курсах підви-
щення кваліфікації медсестр, організовувати роботу се-
стринського персоналу лікарень, хоспісів, реабілітацій-
них, санаторно-курортних закладів і проводити науково-
дослідницьку роботу.

 На виконання Концепції розвитку медичної освіти та 
Програми розвитку медсестринства України в Харківсько-
му національному медичному університеті впровадже-
но магістратуру зі спеціальності «Сестринська справа» з 
2010 року. З метою забезпечення вдосконалення фахової 
освіти магістрів кафедрі пропедевтики внутрішньої меди-
цини №2 та медсестринства надані  функції випускаючої 
та відповідальної за процес придбання магістрами теоре-

тичних, практичних знань та умінь з фахових дисциплін 
(внутрішня медицина, паліативна медицина, клінічна 
фармакологія, медсестринський діагноз, безпечний лікар-
няний простір), організації та проведення практики, вико-
нання наукової роботи та захисту магістерських робіт.

Майбутні медичні сестри, як молодші спеціалісти, 
бакалаври та магістри у процесі навчання залучаються до 
наукової роботи, написання рефератів, підготовки допові-
дей. Це дає можливість краще підготуватися до практич-
них занять, оволодіти відповідними практичними навичка-
ми та уміннями, сформувати у майбутній медичних сестер 
науковий світогляд.  При підготовці магістрів-медсестр 
доцільно відійти від традиційної стратегії, центрованої 
на викладачеві, до стратегії, центрованої на студента як 
особистість, залучати магістрів до наукових досліджень в 
галузі медсестринства.

При підготовці магістрів необхідно послідовно до-
держуватися мети підготовки фахівця, здатного до ефек-
тивної професійної діяльності, створювати організаційно-
педагогічні умови навчання студентів, чітко визначати   
зміст, наукові підходи та етапи підготовки до виконання 
самостійної наукової роботи студента. 

Враховуючи міжнародний досвід, майбутню науково-
дослідницьку роботу в галузі сестринської справи можна 
планувати в напрямках  медсестринської практики (напри-
клад, взаємовідносини медичної сестри та пацієнта), соці-
альних аспектах медсестринства (наприклад, досліджен-
ня якості життя при різних захворюваннях), організаційна 
діяльність медсестрі-управлінця,  особливості  навчання 
медичних сестер (наукове обґрунтування навчальних про-
грам, аналіз необхідних знань та навичок, необхідних для 
медсестринської допомоги, створення моделі професійної 
підготовки бакалаврів сестринської справи).

Резюме. Медсестрі-магістри мають відігравати клю-
чову роль у системі сестринської діяльності. Викладаць-
кий, науковий та методичний досвід викладачів вищого 
навчального закладу має забезпечити умови для форму-
вання спеціалістів якісно нового типу – від медсестри-
помічника до високопрофесійного фахівця, спроможного 
при необхідності діяти самостійно.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

Л. Б. Павлович, І. І. Білоус.

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Вступ. Сучасні вимоги до підготовки лікаря-інтерна 
вимагають пошуку новітніх інноваційних підходів до під-
вищення якості підготовки лікарів як на додипломному, 
так і на післядипломному етапі, від чого напряму зале-
жить якість надання медичної допомоги. Ця підготовка 
має враховувати вимоги щодо гармонізації вітчизняної 
медичної освіти відповідно до вимог ЄС та вимагає по-
дальшої розробки відповідних науково – педагогічних 
підходів, приведення стандартів медичної освіти до між-
народних вимог, впровадження засад доказової медицини 
на тлі індивідуального клінічного досвіду, мотивування 
лікарів до постійного самовдосконалення та подальшого 
безперервного професійного розвитку.

Основна частина. В практиці викладання неврології 
для лікарів-інтернів та на кафедрі використовуються тра-
диційні навчальні посібники: плакати, таблиці, методичні 
розробки і посібники та ін. Розвитку сучасних лікуваль-
них і діагностичних технологій сприяє широке застосу-
вання різноманітних технічних засобів. 

Крім того, у зв'язку з широким застосуванням 
комп'ютерів, значна роль у навчальному процесі відво-
диться використанню комп'ютерної техніки. Контроль 
засвоєння матеріалу лікарями-інтернами здійснюється 
не тільки традиційними методами у вигляді вирішення 
тестових задач на паперових носіях, але дозволяє вико-

ристовувати і комп'ютерні контролюючі та навчальні про-
грами, що включають і "комп’ютерні ситуаційні задачі". 
Комп'ютерне опитування інтернів дозволяє індивідуалізу-
вати роботу; оскільки інтерн не тільки відповідає на запи-
тання, але і комп'ютер показує йому правильну відповідь 
на питання. В результаті, після декількох циклів повто-
рення комп'ютерного опитування звичайно підвищується 
рейтинг відповідей, що свідчить про високу інтенсивність 
і успішність даного виду навчального процесу, успішної 
підготовки інтерна до складання іспиту "Крок-3". 

Висновки. Таким чином, одним з першочергових за-
вдань організації післядипломної освіти лікарів-неврологів 
є впровадження зазначених інноваційних підходів у їх під-
готовці, оскільки від рівня цієї підготовки

залежить якість надання медичної допомоги дітям на-
шої держави.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА 
ФАРМАЦІЯ» НА БАЗАХ СТАЖУВАННЯ

А. О. Паламар, О. В. Геруш, О. М. Горошко, Н. Я. Музика

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

Згідно з нормативними документами МОЗ Украї-
ни обов’язковим етапом навчання випускників вищих 
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів є спе-
ціалізація (інтернатура). Спеціалізація як форма піс-
лядипломного професійного навчання здійснюється для 
вдосконалення теоретичних знань та практичних вмінь і 
навичок провізорів та лікарів, підвищення рівня їх підго-
товки до майбутньої самостійної професійної діяльності.

Підготовку провізорів-інтернів за спеціальністю «За-
гальна фармація» в БДМУ розпочато в 2011 р. Загальна 
тривалість навчання в інтернатурі складає 1 рік: очний цикл 
на кафедрах університету – 4 місяці, заочний цикл на базах 

стажування – 7 місяців. Загалом за 4 роки навчання в інтер-
натурі за даною спеціальністю пройшли близько 300 прові-
зорів, з яких більше 40 % були випускниками інших вузів.

Впродовж першого етапу навчання, необхідного для 
подальшої практичної діяльності, провізори-інтерни про-
ходять заочний цикл на базах стажування в аптечних за-
кладах та інших закладах охорони здоров’я. Основною 
базою для провізорів-інтернів є аптечний заклад, навчання 
в якому складає приблизно 2/3 від загального терміну про-
ходження інтернатури на заочному циклі.

Аптечними базами для проходження інтернатури є 
аптечні установи м. Чернівці та Чернівецької обл. (Хотин-
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ський, Путильський, Сторожинецький та Новоселицький 
райони): Аптека Університетська № 1, Аптека «Буковина-
Фарм», Аптека ТОВ «Комплекс», Хотинська ЦРА № 24, 
Кельменецька ЦРА № 27, Сторожинецька ЦРА № 23, Пу-
тильська ЦРА № 54, Новоселицька ЦРА № 26. Більшість 
аптечних закладів, які є базами для проходження заочного 
циклу інтернатури, займаються як реалізацією готових 
лікарських засобів, так і виготовленням екстемпоральних 
лікарських форм.

Матеріально-технічне оснащення аптечних баз є 
достатнім для забезпечення повноцінного навчання 
провізорів-інтернів, опанування ними практичних нави-
чок на заочному циклі. Наявне устаткування та облад-
нання для належного зберігання та відпуску лікарських 
препаратів, що передбачено навчальним планом і типо-
вою програмою інтернатури за спеціальністю «Загальна 
фармація». Окремі робочі приміщення для інтернів об-
ладнані сучасними технічними засобами навчання, табли-
цями, необхідними навчально-методичними посібниками, 
нормативно-правовими актами, фармакопеєю України та 
довідковою літературою.

Направлення в аптечний заклад як базу стажування для 
проходження інтернатури здійснюється на підставі наказу 
по університету. Навчання провізорів здійснюється під ке-

рівництвом завідувачів аптечними закладами та висококва-
ліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи, які 
мають переважно вищу та першу провізорські категорії. 

На початку інтернатури керівник визначає рівень 
знань і умінь у провізорів-інтернів, розробляє індиві-
дуальний навчальний план заочної частини підготовки. 
Обов’язковим є наявність графіків роботи інтернів. Про-
візор заповнює на базі стажування щоденник обліку робо-
ти згідно обов’язкового переліку практичних навичок та 
індивідуального плану, опрацьовує фахову літературу та 
систематизує інформацію шляхом оформлення рефератів 
відповідно до запропонованих тем. 

Згідно графіка перевірки навчання на заочному циклі 
викладачі кафедри фармації, які є керівниками провізорів-
інтернів від університету впродовж навчального року сис-
тематично відвідують аптечні бази стажування та резуль-
тат перевірки оформляють у вигляді звітів.

Підсумовуючи вищесказане можна стверджувати, що 
провізори-інтерни спеціальності «Загальна фармація» під 
час навчання на базах стажування мають всі необхідні 
умови для підвищення свого професійного рівня, а суміс-
на робота кафедр університету та баз стажування сприяє 
забезпеченню належної підготовки висококваліфікованих 
фармацевтичних фахівців.

ПРО ПІДГОТОВКУ МЕНЕДЖЕРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ХАРКІВСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

І. І. Парфьонова, З. М. Мнушко, О. Г. Рогова, І. І. Торяник, Г. В. Оганезова, О. М. Драганова 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Концепцією розвитку охорони здоров'я, яку 
було затверджено Указом Президента України 7 грудня 
2002 р. № 1313/2002, було заплановано підготовку спеціа-
лістів за новими спеціальностями, зокрема, менеджерів та 
економістів у галузі охорони здоров’я. Харківська медич-
на академія післядипломної освіти стала одним з перших 
ВНЗ, яка отримала ліцензію на підготовку менеджерів 
охорони здоров'я (надалі – ОЗ). Наказом МОЗ України від 
05.07.2001 року за № 265 в ХМАПО на базі кафедри ме-
неджменту та економіки в сімейній медицині (випускаюча 
кафедра) було створено факультет «Менеджмент в охоро-
ні здоров’я», що стало початком формування ефективної 
системи підготовки менеджерів в ОЗ. Факультет  готує фа-
хівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” і 
кваліфікацією «Менеджер в охороні здоров’я».

Основна частина. За роки, що сплинули з часу ухва-
лення зазначеного Указу Президента, суттєво змінилися 
умови господарювання закладів ОЗ, ускладнилися вимоги 
щодо їх ліцензування та акредитації. 

З 2011-2012 учбового року Міністерство освіти і на-
уки, молоді та спорту України внесло зміни в напрям підго-
товки спеціалістів і магістрів за новими спеціальностями: 
замість “Менеджмент організацій” - “Менеджмент органі-
зацій і адміністрування” (Сертифікат Міністерства освіти 
і науки України про акредитацію від 25 травня 2012р.). За 
п’ятнадцять років роботи факультету підготовлено 335 ди-
пломованих менеджерів ОЗ України для різних областей 
України та 25 навчаються на факультеті в теперішній час. 
Серед осіб, які навчалися на факультеті та отримали дипло-
ми менеджерів ОЗ, - головні лікарі, їх заступники, завідува-

чі відділеннями та практикуючі лікарі, які прийшли навча-
тися з різною мотивацією та різними особистісними намі-
рами. Анкетування, що проводиться на факультеті на етапі 
вступних іспитів, свідчить, що неабияке значення слухачі 
факультету надають отриманню економічних та правових 
знань, без оволодіння якими сьогодні складно здійснювати 
практичну діяльність як для адміністраторів та менеджерів 
охорони здоров'я, так і для пересічних лікарів.

З 2010 року спеціальність «Менеджери (управителі) 
в охороні здоров’я» було внесено до класифікатора про-
фесій ДК 003:2010. 

За дорученням Міністра охорони здоров`я України О. 
Мусія 7 травня 2014 року відбулося засідання міжвідомчої 
робочої групи щодо опрацювання кваліфікаційної харак-
теристики за фахом «Менеджмент в охороні здоров`я», під 
час якого наголошувалося, настав час перейти від пілотно-
го впровадження такого виду навчання до поширення його 
на теренах всієї України і введення відповідної посади за 
фахом «Менеджмент в охороні здоров`я», а також внесен-
ня змін до галузевого стандарту вищої освіти за відповід-
ною спеціальністю. На теперішній час питання включен-
ня до штатного розкладу закладів охорони здоров'я ме-
неджерів ОЗ залишається відкритим. Водночас, постійно 
зростає потреба у висококваліфікованих управлінцях та 
менеджерах ОЗ. 

Постійні зміни законодавства, реформування механіз-
мів фінансування закладів ОЗ, створення медичних неко-
мерційних та комерційних підприємств, необхідність роз-
робки бізнес-планів з урахуванням сучасних вимог прова-
дження медичної практики – ось далеко неповний перелік 
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чинників, які обумовлюють необхідність засвоєння прак-
тикуючими лікарями економічних та правових знань. 

Висновок. Після ухвалення нової редакції Закону 
України «Про вищу освіту» найближчі перспективи розви-
тку факультету менеджменту в охороні здоров’я ХМАПО 
пов’язані з одержанням ліцензії на підготовку магістрів з 
напрямку «Управління та адміністрування», спеціальність 

«Менеджмент», спеціалізація – «Менеджмент в охороні 
здоров'я».
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ

О. В. Пелипенко, С. М. Павленко, Ю. М. Півень

 Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ Сучасне інформаційне суспільство будується 
та оновлюється на „нестандартних рішеннях в нестан-
дартних ситуаціях”: це потребує радикальних змін змісту 
та форм вищої освіти, переходу на принципи інноваційної 
педагогіки, інноваційних технологій в підготовці квалі-
фікованих медичних кадрів. Задача викладача – створити 
інформаційне середовище та навчити студента використо-
вувати його.

Впровадження комп'ютерних технологій припускає 
його використання як технічного засобу навчання, що ціл-
ком чи частково виконує функції викладача. Це дозволяє 
використовувати унікальні засоби і методи для покращан-
ня процесу навчання, організації нових форм передачі і 
контролю знань, умінь, навичок. У зв'язку з цим необхідно 
вирішити цілий комплекс різних проблем, що включають 
навчально-методичні, психологічні, організаційні, техніч-
ні, економічні аспекти, тісно пов'язані між собою.

Основна частина
При підготовці лікаря-інтерна до майбутньої трудової 

діяльності за фахом травматолога-ортопеда передбачити 
акцентованість його професійної діяльності викладачі не 
мають можливості, тому підготовка має бути всебічною і 
закладати початкові ініціації для подальшого самостійно-
го розвитку фахівця відповідно обраного фронту робіт.

Лікар-інтерн повинен усвідомлювати, що він може 
потрапити на робоче місце, що безперечно відповідає об-
раному фаху, але має специфічні вимоги до превалюючих 
талантів індивідуума.

Відповідно до посади, яку займає певний лікар, існує 
ряд критеріїв, за якими оцінюється його професійний рі-
вень, відповідність займаної посади (з комерційної точки 
зору – рентабельність) і, у кінцевому результаті, якість на-
дання кваліфікованої спеціалізованої допомоги, що пови-
нно бути першочерговим критерієм оцінки роботи лікаря.

Теоретична підготовка лікаря будь-якої спеціальності 
повинна бути бездоганною – це основна застава звернень 
до нього пацієнта без побоювання за кінцевий результат 
лікування.

Безумовно, частота спілкування з окремим контин-
гентом хворих накладає відбиток акцентованості пев-
них практичних дій, які, хоча і превалюють над іншими 
навичками, але не повинні бути причиною їх ліквідації. 

Багатогранність ситуацій, у які потрапляє лікар під час по-
всякденної роботи та потреба швидкого прийняття рішень 
змушує прогнозувати дії з доведенням виконання їх до ав-
томатизму. Це можна досягти заздалегідь при використан-
ні у підготовці ситуаційних задач.

При розв’язанні ситуаційних задач, як окремого кри-
терію клінічного мислення, потрібно випрацьовувати роз-
виток клінічної фантазії. Лікар-інтерн повинен якнайкра-
ще створити уявлення умов ситуації, що визначена у за-
дачі і розуміти, що для вирішення проблеми, яка виникає 
у реальному житті маються декілька шляхів з окремими, 
особливими для кожного ситуаційного випадку  мораль-
них, матеріальних, психологічних та багатьох інших умов. 
Різноманітність типів клінічних задач є запорукою отри-
мання теоретичних знань з чітким практичним окрасом.

При підготовці лікарів – інтернів ми широко викорис-
товуємо слідуючи типи проблемних ситуаційних задач.

Задачі з невизначеними умовами. Такий тип задач 
стимулює у лікаря активний попит даних, які необхідні 
для відповіді на поставлене питання. Ці задачі навчають 
ретельному збору анамнезу, продуманому та обґрунтова-
ному обстеженню пацієнтів.

Задачі з суперечливими даними. Цей тип задач дозво-
ляє дати оцінку різним методам дослідження, розглядати 
результати досліджень в конкретних клінічних ситуаціях.

Задачі, які припускають вірогідність в рішенні. Рішен-
ня таких задач виробляють навики проведення диферен-
ційної діагностики, обґрунтування додаткових обстежень, 
їх діагностичну значимість.

Задачі на виявлення можливої помилки в уже готово-
му рішенні. Цим задачам слід приділяти особливу увагу 
при підготовці лікаря інтерна, тому що у молодого фахів-
ця часто має місце психологічна небезпека „попадання 
у полон” логіці більш обізнаного лікаря. При навчанні 
необхідно виробляти вміння не тільки самому приймати 
рішення, але проводити оцінку лікувально-діагностичних 
етапів ведення хворого.

Висновки
Використання у підготовці майбутніх фахівців різних 

типів ситуаційних задач дозволяє підвищити якість теоре-
тичних знань та практичних вмінь, спрогнозувати можливі 
виробничі ускладнення та знайти шляхи їх профілактики.
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БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЕТАП ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЛІКАРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В. І. Пирогова, Л. І. Голота 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

CONTINUOUS  PROFESSIONAL  DEVELOPMENT AS ONE   OF THE STAGES OF POSTGRADUATE 
PREPARATION OF DOCTORS AT THE PRESENT STAGE

V. I. Pyrohova, L. I. Holota 

Lviv National Medical University of Danylo Galyzkyy

Зростання вимог до надання медичної допомоги населенню обумовлює  необхідність у найкоротший термін підготувати 
висококваліфікованих медичних працівників. Сучасний темп розвитку медичної науки стимулює лікарів до постійного удоско-
налення знань та вмінь і доводить важливість створення відповідної системи безперервного професійного розвитку (БПР), як 
одного з  етапів післядипломної освіти в Україні. Адже тільки постійний безперервний професійний розвиток  лікаря створює 
основу для високої ефективності його повсякденної роботи.

Increase requirements of medical care to the population stipulates the necessity in the shortest terms to prepare highly quali ed 
medical professionals. Contemporary rate of development of medical science stimulates doctors to constant improvement of knowledge 
and skills and proves the importance of creating an appropriate system of of Continuous Professional Development (CPD) as one of the 
stages of postgraduate education in Ukraine. Only constant continuous professional development of doctor creates a basis for the high 
ef ciency of his daily work.

Вступ Особливе місце у системі цінностей будь-якої 
нації посідає здоров’я, що є фундаментальним правом лю-
дини. З погляду розвитку суспільства саме здоров’я  ві-
діграє особливо важливу роль  по впливу на всі сторони 
діяльності.  На сучасному етапі розвитку медицини якості 
медичного обслуговування надається значна увага, по-
стійно зростають вимоги до надання медичної допомоги 
населенню. Зробити доступним для кожної людини одер-
жання високоякісної і стандартизованої допомоги є одним 
з основних стратегій  ВООЗ у новому тисячолітті.  З огля-
ду на це, виникає необхідність у якнайкоротший термін 
підготувати висококваліфікованих медичних працівників 
і клінічних викладачів. 

Основна частина. Система післядипломної освіти лі-
карів має важливе значення для покращення рівня надан-
ня медичних послуг у нашій країні. Проблема підвищення 
кваліфікації лікарів вимагає особливого вивчення і при-
ведення у відповідність до міжнародних норм виконання 
професійних функцій. 

Професійне зростання для кожної людини, у якій би 
сфері діяльності вона не

працювала, є найважливішим. Оскільки тільки на-
вчання дає змогу постійно вдосконалюватись, людина по-
винна навчатися протягом усього життя. Сучасний темп 
розвитку медичної науки стимулює лікарів до постійного 
удосконалення знань та вмінь, адже для надання допомо-
ги хворим на сучасному рівні фахівець повинен мати пев-
ний професійний рівень, згідно сучасних вимог медичної 
науки.  Безперервний професійний розвиток (БПР) – це 
абсолютно нове поняття. Необхідність у створенні даної 
системи в підготовці медичних працівників продиктова-
на тим, що у медицині фундаментальні знання постійно 
оновлюються, виникають також нові етичні вимоги,  тому 
доводиться вчитися усе життя. Якщо  лікар не здатний до 
систематичного навчання протягом професійної діяльнос-
ті, він швидко втрачає необхідний рівень компетентності. 

На нашій кафедрі у структуру БПР ми ввели деякі 
важливі компоненти, пов’язані з особливостями навчан-
ня дорослого населення, а саме: професійне навчання, що 
включає професійну підготовку і загальнокультурну до-

даткову освіту, не пов’язану з трудовою діяльністю. Ме-
тою БПР є забезпечення людей будь-якого віку відкритим 
доступом до якісного навчання, використовуючи базові 
принципи навчання дорослих, особливості якого зумов-
лені усвідомленням сенсу навчання, відповідностей цілей 
навчання особистим потребам у житті або на роботі, що 
виявляється у потребі розвитку навичок, необхідних для 
професійного зростання. У процесі БПР ми використову-
ємо  елементи формальної освіти,  неформальної освіти 
(тематичні тренінги, майстер-класи), які ставлять за мету 
покращення навичок та набуття нових на основі власних 
знань та досвіду, а також інформальної освіти (спілку-
вання, відвідування установ культури, подорожі, засоби 
масової інформації). Таким чином,   реалізовуємо осно-
вні завдання БПР, а саме: формування професійної осно-
ви медичної сфери, можливість адаптуватися до мінливих 
умов життя і забезпечення задоволення  індивідуальних 
освітніх потреб (отримання психологічних, культуроло-
гічних знань, комунікативних навичок). Використовуючи 
дану  форму навчання лікарів ми дотримуємося  головних 
вимог, які висуваються до навчання дорослих (навчання 
за власним бажанням,  атмосфера активного залучення 
до процесу навчання, розуміння необхідності  навчитися 
та ін.), адже коли учасник готовий вчитися, заздалегідь 
інформований про те, що необхідно вивчити, має досвід 
роботи, навчання є найбільш ефективним, тим  самим до-
сягаючи не тільки результативності, оволодіння вміннями 
та відпрацювання навичок, але й розширення кругозору, 
зміцнення ціннісних орієнтацій.

Оскільки БПР в основному передбачає самопідготовку 
і  навчання на практиці, необхідна мотивація  до пізнання 
протягом всього життя, яка виникає з професійного 
бажання кожного лікаря  надавати оптимальну допомогу 
пацієнту, а також потреби зберегти задоволеність працею і 
запобігти психоемоційному вигорянню.

Висновки: Враховуючи несприятливу демографічну 
динаміку у нашій країні, суть якої полягає у наростаючій 
депопуляції, великого значення слід надавати збереженню 
здоров’я населення. Найважливішим чинником покра-
щення якості надання медичної допомоги населенню є ви-
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сока кваліфікація лікаря. Тільки постійний безперервний 
професійний розвиток лікаря створює основу для високої 
ефективності його повсякденної роботи.

Створення відповідної системи БПР є першочерговим 
завданням післядипломної освіти в Україні.   

Література
1.Дидактичні технології викладання питань репродук-

тивного здоров’я. Навчально-методичний посібник для 
викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, Н. Г. Гойда та 
ін.. – К. : Книга-плюс, 2011. – 192 с. 

2. Кенней А М. Посібник для тренера/ А.М. Кенней, 
Л.І. Покотило, О.А. Голоцван, та ін.-К.: Проект «Разом до 
здоров’я», 2010.- 91с.

3. Медична освіта у світі та в Україні / Ю.В. Полячен-

ко, В.Г. Передерій,  О.П. Волосовець та ін.-К.:Книга-плюс, 
2008.- 384с. 

4. Навчальний курс з планування сім’ї та репродук-
тивного здоров’я. Посібник для викладача./ Г.М. Адамова, 
А.М. Кенней, О.М. Бабенко, Л.І. Покотило та ін..-К.: Про-
ект «Разом до здоров’я», 2012.-604с.

5. Пау Х. Руководство по информационной грамот-
ности для образования на протяжении всей жизни /X. 
Пау.- Пер. с анг.-М.: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация 
для всех», 2006.- 45с.

6. Последипломное медицинское образование. 
Международные стандарты ВФМО улучшения качества.- 
ВФМО.- Ун-т Копенгагена.- 32с.

7. Hubbard J.P Measuring medical education. Lea &Fe-
biger. Philadelphia, 2001.- 971p.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ З ОЦІНКИ ТЕХНОЛОГІЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
(НТА) У ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ ПРОВІЗОРІВ  

О. Б. Піняжко, О. М. Заліська, Г. Ю. Яцкова

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Світовий досвід свідчить, що важливими 
складовими запровадження оцінки технологій охорони 
здоров’я (англ. НТА) є системна інформаційна підтримка, 
розвиток навчальних та освітніх програм з аналізу еконо-
мічних, клінічних, соціальних аспектів схем лікування, 
профілактики захворювань і впровадження результатів на-
укових досліджень в практику. 

Основна частина. Для підготовки відповідного на-
вчального забезпечення викладачі кафедри організації і 
економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки 
пройшли міжнародні стаціонарні курси з  НТА (у США, 
Італії, Хорватії) та опрацювали навчально-методичне за-
безпечення для післядипломної підготовки провізорів. З 
2012 року на кафедрі для провізорів-інтернів впроваджені 
методичні рекомендації «Оцінка медичних технологій та 
їх використання для створення формулярів». У 2015 нами 
підготовлено інформаційний лист про нововведення в сис-
темі охорони здоров’я на тему «Методологія мультикри-

теріального аналізу  рішень для проведення оцінки техно-
логій охорони здоров’я (схем фармакотерапії) в Україні». 
Нами адаптовано методику мультикритеріального аналізу 
рішень на прикладі вибору економічно ефективної схеми 
лікування ендометріозу в Україні.

Висновки. Набуття знань і вмінь  з  методики муль-
тикритеріального аналізу рішень в контексті проведення 
комплексної НТА оцінки (схем профілактики, діагнос-
тики, лікування) забезпечує пріоритизацію критеріїв для 
прийняття раціональних і ефективних управлінських рі-
шень. Водночас розвиток людського потенціалу у після-
дипломній освіті провізорів є складовою ефективного 
впровадження системного використання НТА в Україні із 
застосування міжнародного досвіду та інструментів для 
ефективного менеджменту у фармацевтичному секторі, 
обґрунтування національних, регіональних програм по 
вдосконаленню медичної і фармацевтичної  допомоги від-
повідним категоріям хворих.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Т. М. Плеханова, Т. К. Мавропуло

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Інтернатура — важливий завершальний етап підго-
товки лікарів перед отриманням сертифіката про право са-
мостійної діяльності. Організація практичної підготовки 
лікарів-інтернів вимагає особливої уваги, оскільки вони 
на початку навчання, маючи достатню теоретичну осно-
ву, відчувають дефіцит практичних навичок лікарської ді-
яльності. Навчання практичним навичкам має обмеження: 
дефіцит часу для відпрацювання кожного навику, страх 
перед виконанням процедури, високий ризик для здоров'я 
пацієнта. Оволодівати практичними навичками необхідно 
саме під час інтернатури, оскільки подальше самостійне 
оволодіння призводить до накопичення значних помилок, 
ціною яких є безпека пацієнтів. Особливо це стосується 
навичок з невідкладної допомоги  [1, 2].

Класичний підхід до підготовки лікаря - навчання 
у ліжка хворого, але змінилися часи, і сьогодні батьки 
мають давати згоду не тільки на будь-які лікувальні чи 
діагностичні процедури, але й на огляд дитини. Таким 
чином, потреба в навчанні та безпека пацієнта стають в 
протиріччя. Симуляція чи клінічне моделювання є одним з 
найефективніших та безпечних методів навчання.   Засто-
сування імітаційних технологій  підвищує ефективність 
навчального процесу,  дає змогу інтернам оволодівати  як 
окремими практичними  навичками, так і відпрацьовувати 
складні сценарії при невідкладних станах. За допомогою 
імітаційних методик можна моделювати клінічні ситуації 
максимально наближені до реальних, але безпечні для па-
цієнтів, відпрацювати навички інтернів, що дозволить їм 
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впевненіше перейти до справжніх втручань, повторювати 
дії для ліквідації помилок, відпрацювати ті навички, які 
рідко зустрічаються в клінічній практиці [1, 3].

З цією метою можуть бути використаними симулято-
ри різного рівня складності (муляжі, манекени, тренаже-
ри, комп'ютерні програми-симулятори, комплексні трена-
жери, реалістичні симулятори), стандартизовані пацієнти, 
онлайн-випадки. 

Клінічне моделювання з використанням онлайн-
випадків може бути різноплановим: використання віоде-
офрагментів в  проблемних ситуаційних завданнях різних 
типів; проведення маніпуляції на манекені в сукупності з 
відеофільмом, що дозволяє наблизити ситуацію до реаліс-
тичної; відеофільм з оцінкою маніпуляції, що виконувалась 
з обов’язковим  послідовним розбором маніпуляції та роз-
бором архівних історій хвороб з відповідними помилками.

Одним з ефективних підходів оволодіння практичними 
навичками є  командне навчання. Таке навчання включає: 
проведення семінарів-тренінгів та практичних занять суміс-
но з лікарями-курсантами (наприклад, доповідь інтернами 
історії хвороби пацієнта у ході розбору клінічного випадку 
лікарями- курсантами); участь лікарів-інтернів в клінічних 

конференціях, щомісячних     засіданнях лікарських асоціа-
цій, ознайомлення з роботою інтернет-форумів лікарів.

Тож, сучасні потреби медичної практики та баланс 
між безпекою пацієнта та адекватним проведенням на-
вчального процесу вимагають створення сучасних симу-
ляційних центрів навчання.
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ 

 Є. А. Побєл, Ю. П. Кляцький, О. В. Трибушний, І. І. Труфанов, О. В. Баніт

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Вступ. Одним з елементів модернізації системи осві-
ти у вищій школі  згідно з Законом України «Про вищу 
освіту» є підвищення ролі самостійної підготовки в після-
дипломному навчанні лікарів. За даними літератури спів-
відношення часу на аудиторну і самостійну роботу у всьо-
му світі становить 1: 3,5. В середньому 25 % навчального 
часу відводиться на аудиторну роботу, а 75 %  на семінар-
ські,  практичні заняття та самостійне навчання.

Основна частина. Під самостійною роботою слід ро-
зуміти плановану роботу слухачів, яку вони виконують за 
завданням і при методичному керівництві викладача, але 
без його безпосередньої участі. На кафедрі травматології та 
ортопедії основними видами самостійної роботи слухачів є: 
підготовка до круглого столу, ознайомлення з історіями хво-
роби по темі заняття, написання рефератів,  вивчення реко-
мендованих монографій, навчальних посібників, наукових  
статей. При оцінці самостійної роботи, наприклад підготов-
ці конференції, враховується якість презентації за ступенем 
розкриття теми, глибина знань по темі, осмислення резуль-
татів лабораторних та інструментальних досліджень,  сти-
лю і організації виступу, інтересу, викликаного у слухачів. 
Важливе значення надається аналізу літературних джерел, 
які під час підготовки до виступу використовував слухач. 
Значна роль покладається під час самостійної підготовки  
на викладача, який повинен володіти високою педагогічною 
майстерністю та  професійною кваліфікацією, здатністю 
працювати з кожним курсантом індивідуально.  Основні 

джерела інформаційних ресурсів для самостійної підготов-
ки включають в себе: навчальну та навчально-методичну 
літературу абонементного відділу  бібліотеки в академії,  
спеціальну медичну літературу на електронних носіях  яка 
знаходиться на кафедрі, ресурси Інтернету, також методичні 
розробки кафедри . Самостійна робота для лікаря забезпе-
чує його безперервне і дистанційне навчання. 

До недоліків традиційної системи очного навчання 
відноситься відставання отриманих  знань від рівня роз-
витку інформаційних технологій, низька адаптація систе-
ми освіти до різних соціально-економічних умов, відрив 
лікарів від лікувального процесу на тривалий період. Всі 
ці недоліки можна усунути за допомогою дистанційного 
навчання, використовуючи сучасне технічне оснащення та 
Інтернет. В ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»  функціонує дис-
танційний освітній клас  з електронними системами пере-
дачі і прийому сигналу, за допомогою яких здійснюється 
дистанційна освіта лікарів на місцях, без відриву від ліку-
вальної роботи. Впровадження дистанційної освіти сприє 
розвитку сучасних технологій в медичній освіті лікарів, 
підвищенню якості та доступності після вузівського про-
фесійного навчання. 

Висновки. В період науково-технічного прогресу 
в післядипломну підготовку  необхідно  впроваджувати 
нові форми отримання знань, тому саме самостійна робо-
та і дистанційна освіта повинні займати провідне місце у 
підвищенні кваліфікації лікарів. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ В КОНТЕКСТІ 
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ

А. П. Подаваленко, О. Л. Слободянюк

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Епідеміологія найбільш інтегрована з різними 
медичними науками. Ефективність епідеміологічного на-
гляду (ЕН) за інфекційними хворобами залежить здебіль-
шого від компетентності лікарів, які за змістом своєї про-
фесійної діяльності виявляють інфекційні захворювання. 
Тож на шляху реформування системи освіти та охорони 
здоров’я необхідним етапом є модернізація на компетент-
нісній основі підготовки лікарів різного профілю з питань 
епідеміології, що сприятиме удосконаленню ЕН.

Основна частина. Під професійною компетентністю 
лікарів в контексті ЕН за інфекційними хворобами слід 
розуміти систему загальних і спеціалізованих знань, інте-
лектуальних та практичних навичок. Підготувати лікаря, 
який відповідав би сформованій моделі компетентності, 
непросте завдання вищих медичних навчальних закладів. 
Проведені на циклах післядипломної підготовки опитуван-

ня лікарів показали, що третина (33,6 %) лікарів потребує, 
окрім професійної підготовки, переконання у важливості 
набуття знань для виконання професійних обов’язків. Ви-
вчення фахової діяльності лікарів дозволило розробити 
спектр загальних (політико-соціальних, організаційно-
комунікативних, соціально-інформативних) та спеціалізо-
ваних компетенцій, які стали елементами моделі профе-
сійної компетентності лікарів з питань ЕН за інфекційни-
ми хворобами. Впровадження розробленої моделі сприяло 
підвищенню рівня знань епідеміологів та педіатрів – на 
20,0 %, лікарів загальної практики-сімейної медицини – 
на 27,8 %, терапевтів – на 74,0 % з питань ЕН.

Висновки. Професійна компетентність лікарів різного 
профілю щодо ЕН за інфекційними хворобами сприятиме 
розробці ефективних профілактичних заходів, направлених 
на зниження рівня інфекційної захворюваності. 

РЕАЛІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

М. С. Пономаренко, Л. А. Бутко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

На сьогоднішній день в Україні визначається посту-
пова інтеграція системи вищої медичної (фармацевтичної) 
освіти в європейський та світовий освітній простір. Інно-
ваційні процеси, які існують в системі освіти, гостро по-
рушують питання пошуку резервів вдосконалення підго-
товки інтелектуально розвинутої особистості. Відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 65) наукова, 
науково-технічна та інноваційна діяльність на кафедрі ор-
ганізації і економіки фармації НМАПО імені П.Л.Шупика 
є невід’ємною складовою освітньої діяльності і прова-
диться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої 
діяльності в системі вищої освіти.

Метою інноваційного розвитку вищої додипломної та 
післядипломної освіти є висока якість підготовки фарма-
цевтичних фахівців належної кваліфікації та компетент-
ності, які б зацікавили керівників галузі на національному 
та міжнародному ринках праці. Безперервний професій-
ний розвиток упродовж усього життя відповідно до нових 
наукових розробок у галузі впливає на формування само-
стійності, відповідальності за прийняті рішення.

Згідно з кваліфікаційними характеристиками та по-
садовими інструкціями персоналу підприємств фармації 
провізор повинен знати чинне законодавство про охорону 
здоров’я та діючі нормативні документи, що регламентують 
діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, а 
також організацію фармацевтичного забезпечення населен-
ня і лікувально-профілактичних закладів лікарськими засо-
бами та виробами медичного призначення.

Тому кафедра організації і економіки фармації бере 
активну участь у безперервному професійному розвитку 
провізорів шляхом проведення різних циклів тематично-
го удосконалення, спеціалізації, стажування, інших видів 
очного і заочного (дистанційного) навчання.

З цією метою для забезпечення високої якості освіт-
нього процесу відповідно до стандартів вищої освіти ви-
кладачами кафедри впроваджуються прогресивні методи 
викладання, зокрема, креативна система навчання. Вона 

спрямована на формування інтересу до знань і реалізу-
ється через самостійність та можливість виходу з певної 
ситуації шляхом стратегічного та критичного мислення, 
аналізу, узагальнення і трансформації наявної інформації 
відносно поставлених цілей.

Створення нового типового навчального  плану та на-
вчальної програми спеціалізації (інтернатури) зі спеціаль-
ності «Загальна фармація», запровадження ліцензійного 
іспиту «КРОК-3. Фармація» поліпшать якість підготовки 
фахівців згідно зі стандартами вищої освіти, а також спри-
ятимуть підвищенню мотиваційних аспектів у майбутніх 
провізорів та їх рівень відповідальності.

Переорієнтація навчального процесу на провізора-
інтерна чи слухача вимагає необхідності здобуття нових 
знань по інноваційним методикам викладання. Активне 
використання в навчальному процесі інтерактивних ме-
тодів навчання, рольових ігор, дискусій з актуальних пи-
тань фармацевтичної діяльності, участь у роботі наукових 
виставок та конференцій дає можливість адаптуватись до 
ринкових перетворень, постійно вдосконалювати свою 
професійну кваліфікацію протягом усього життя.

Таким чином, впровадження в післядипломну під-
готовку провізорів нових навчальних технологій, форм 
і засобів навчання безпосередньо впливає на самостійне 
творче мислення, самовиховання, самовдосконалення, 
самореалізацію спеціалістів та на інноваційний розвиток 
вищої фармацевтичної освіти.
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РОЛЬ ЗВОРОТНОГО НАВЧАННЯ В РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

П. І. Потейко, М. Н. Кочуєва, В. С. Крутько, Т. В. Сокол, А. В. Рогожин
Харківська медична академія післядипломної освіти

Методологія зворотного навчання була розроблена 
в 1975 році на основі кібернетичної системи під назвою 
"Теорія діалогу" (теорія мовного спілкування) доктором 
Гордоном Паском, що визначив, що навчання відбуваєть-
ся за допомогою діалогу викладачів про предмет вивчен-
ня. На початку 1970-х років ця методика була адаптована 
для професійної підготовки викладачів. Раніше більшість 
педагогів займалася викладанням в якій-небудь окремій 
професійній галузі, часто не маючи педагогічної освіти 
і отримуючи навички лише в процесі роботи і шляхом 
самоосвіти. Багато хто копіював стиль викладання своїх 
вчителів. Сьогодні методологія викладання знаходиться 
на досить високому рівні. Проте методики навчання інтер-
нів і слухачів циклів удосконалення лікарів не можуть не 
відрізнятися від методик навчання самих викладачів. При 
проходженні циклів удосконалення педагоги не завжди ма-
ють можливість продемонструвати свої методи навчання і 
отримати відгуки колег про свою професійну діяльність. 

На нашій кафедрі, що є опорною в Україні за фахом 
"Фтизіатрія", проводяться щорічні двотижневі цикли те-
матичного удосконалення з актуальних питань фтизіатрії 

і пульмонології для викладачів клінічних кафедр і клініч-
них відділів НДІ. На цих циклах разом із традиційними 
формами викладання (лекція, семінар, практичне заняття) 
ми використовуємо методологію зворотного навчання, яка 
є інтегрованим підходом, що об'єднує вивчення навичок 
методики викладання з викладом змісту курсу. Під час  
навчання слухачі виконують подвійну роль: роль учасни-
ка курсу і роль викладача. Під час зворотного навчання 
учасники тренують навички викладання шляхом пред-
ставлення частини змісту курсу іншій групі слухачів. В 
результаті педагоги вчаться викладати певний тематичний 
розділ, активно беручи участь в навчанні, придбають нові 
знання і навички, отримують як позитивну підтримку, так 
і відгуки про недоліки, діляться своїми знаннями і досві-
дом. При цьому проводяться лекції, групові обговорення, 
ролеві ігри. Ця технологія активізує діяльність слухачів, 
дозволяє удосконалювати навички викладання.

Таким чином, для вдосконалення викладацької майстер-
ності в програми циклів підвищення кваліфікації лікарів-
викладачів доцільно включати не лише інформацію по кон-
кретній дисципліні, а і методику  зворотного навчання.

УДК: 378.14:61

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК–3. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА 
ПІДГОТОВКА»

Б. Б. Прокопенко, І. В. Баличевцева, Т. В. Дьоміна, С. П. Северин, І. А. Хрипаченко 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Лиман 

PREDICTION OF LICENSING EXAMINATION «STEP 3. GENERAL MEDICAL TRAINING» RESULTS

B. B. Prokopenko, I. V. Bаlychevtseva, T. V. Diomina, S. P. Severyn, I. A. Khripachenko
M. Gorky Donetsk national medical university, Lyman

В роботі наведено результати логрегресійного аналізу з метою створення моделі для прогнозування результатів випробу-
вання під час ліцензійного іспиту «Крок 3». Отримана модель:

р=1/(1 + exp(-(2,29+1,83*Х
1
+2,31*Х

2
-0,48*Х

3
-0,08*Х

4
))),

де: р – вірогідність невдачі випробування
Х

1
 - рік навчання

Х
2
 - стать (чол.-1, жін.-0)

Х
3
 - відвідування занять (кількість зарахованих занять, що не вимагали відпрацьовувань)

Х
4
 – початковий рівень (% від максимальної кількості балів)

дозволяє з чутливістю 31 % та специфічністю 97,8 % прогнозувати ефективність підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 
3». Практичне використання моделі дозволило виділити групу ризику невдачі під час випробування (р≥0,5) у кількості 36 осіб. 
Проведення додаткових заходів щодо підготовки до ліцензійного іспиту дозволило досягти позитивного результату у всіх осіб 
групи ризику. Низька чутливість отриманої моделі диктує необхідність подальшого вивчення факторів, що мають можливий 
вплив на результати випробувань під час ліцензійного іспиту, зі створенням більш адекватних моделей для прогнозування 
результатів таких випробувань.

Ключові слова: прогнозування результатів тестового контролю, ліцензійний інтегрований іспит

Abstract. In this paper we produce the results of log-regression analysis with the aim of model creating for prediction of license 
medical exam “Step 3” results. The received model is:

p=1/(1 + exp(-(2,29+1,83*Х
1
+2,31*Х

2
-0,48*Х

3
-0,08*Х

4
))),

where: p – probability of exam failure
Х

1
 – year of training

Х
2
 - sex (m.-1, f.-0)

Х
3
 - attendance (number of passed topics, which not require retraining)

Х
4
 – initial level (% from maximal number of points)

This model allows with sensitivity of 31 % and speci city of 97.8 % predict ef cacy of training for license exam “Step 3”. Practical 
using of model has permitted to separate group of the exam failure risk (p≥0.5) in 36 persons. Additional measures of training for 
license exam allow reaching to positive results of exam in all persons of risk group. Low-level sensitivity of achieved model dictates 
the necessity of further investigation of factors, which can in uence on the results during license medical exam with creation of more 
adequate models for prediction of such exam results. 

Keywords: prediction of test control results, integrated licensing exam
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Вступ. Підготовка до ліцензійного іспиту «Крок 3» є 
однією з першорядних завдань вузу. Навіть лікар-інтерн з 
гарною успішністю, під час складання ліцензійного іспиту 
може показати результат гірший ніж під час практичних за-
нять. Поряд з такими відомими факторами, як підвищена 
складність певної кількості тестів в екзаменаційному бу-
клеті, стрес під час випробування та інші, суттєве значення 
має додаткова мотивація лікарів-інтернів щодо підготовки 
до випробування «Крок 3». Підсумки цього випробування 
важливі не тільки для певного лікаря-інтерна – отриман-
ня сертифікату лікаря-спеціаліста, але й взагалі для вузу, 
оскільки цей показник використовують для визначення 
рейтингу вузів [1,2]. Перескладання ліцензійного іспиту 
збільшує час навчання до отримання сертифікату спеціаліс-
та, навантаження науково-педагогічних працівників, та по-
середньо зменшує час, відведений на практичну підготовку 
лікарів. Прогнозування незадовільного результату випробу-
вань під час «Крок 3» дозволяє виділити групу ризику тих 
що навчаються, та за допомогою додаткових заходів поліп-
шити результати майбутнього випробування «Крок 3».

Основна частина. Метою цього дослідження була 
розробка моделі для прогнозування результатів «Крок 3» з 
визначенням групи ризику незадовільного результату ви-
пробування. Відповідно до мети сформульовано наступні 
завдання, а саме визначити фактори, які мають найбіль-
ший внесок у прогнозування несприятливого результату 
випробування; на підставі визначених факторів створити 
модель прогнозування, що дозволяє виділити групу ризи-
ку та оцінити результати додаткових заходів, щодо поліп-
шення майбутнього випробування.

Дослідження ґрунтується на спостереженні за на-
вчанням 168 лікарів-інтернів на кафедрі анестезіології та 
інтенсивної терапії ДонНМУ МОЗ України за програмою 
«Невідкладні стани» в обсязі 72 годин з 156 загальної кіль-
кості годин, відведених на оволодіння цією дисципліною. 
Викладання дисципліни у межах відведених по кафедрі 
годин здійснювали за робочою програмою, яка включала 
10 тем. На першому занятті визначали початковий рівень 
підготовки лікарів за усіма темами змістовної частини 
навчання. Засвоєння кожної теми заняття закріплювали 
опрацьовуванням практичних навичок та вирішуванням 
тестових завдань. Умови тестування повністю відповіда-
ли наказу МОЗ України № 762 «Про запровадження ліцен-
зійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Загальна лікарська 
підготовка» як складової частини державної атестації 
лікарів-інтернів». Крім того, всі тести з бази центру тес-
тування 2012-2015 років (біля 75%) було розподілено за 
темами, що вивчалися, та запропоновано для вирішення з 
подальшим дистанційним контролем в оболонці Moodle. 

Засвоєння лікарем інтерном кожної теми модулю оці-
нювали за традиційною 4-ри бальною шкалою з викорис-
танням затверджених внутрішньовузовських критеріїв 
оцінки для відповідної дисципліни. Тобто, на кожному 
занятті лікар інтерн отримував дві оцінки – за самостій-
ну роботу та за вирішення тестових завдань. Оцінки по-
точної діяльності за традиційною шкалою конвертували 
за 120-бальною шкалою. Перерахунок здійснювали перед 
підсумковим модульним контролем за формулою: серед-
ньоарифметична оцінка за традиційною шкалою поділена 
на 5 та помножена на 120.

Підсумковий контроль проводили на останньому за-
нятті після завершення вивчення всіх тем модулю. До під-
сумкового контролю допускали лікарів, які відвідали або 
відпрацювали пропуски усіх передбачених навчальною 
програмою аудиторних занять та набрали кількість балів 
не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 

контролю включала контроль теоретичної (вирішення тес-
тових завдань) та практичної (демонстрація практичних 
навичок) підготовки.

Максимальна кількість балів під час модульного 
контролю складала 80. Якщо лікар-інтерн набирав не 
менш ніж 60 % від максимальної кількості (тобто не менш 
ніж 48 балів) підсумковий модульний контроль вважали 
зарахованим. Таким чином, середній бал за підсумком, що 
дорівнював 5 конвертували у 80 балів, 4,5 у 72 бали, 4 – в 
64 бали, 3,5 у 56 балів та 3 у 48 балів відповідно.

Сумарна оцінка засвоєння дисципліни «Невідкладні 
стани», окрім кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, 
включала оцінки за модулі на кафедрах акушерства та гіне-
кології, хірургії та педіатрії. Максимальна кількість балів, 
яку лікар-інтерн може набрати під час вивчення дисципліни, 
складає 200. Сумарну кількість балів за дисципліну для ліка-
рів, які успішно виконали програму, конвертували у чотири-
бальну шкалу. Результати кожного етапу тестування, в тому 
числі результати проміжного тестування на кафедрі анес-
тезіології та інтенсивної терапії, використовували у якості 
можливих предикторів успішного випробування ліцензійно-
го екзамену. Серед вивчених показників у якості можливих 
предикторів також розглядали такі, як вік тих, що навчають-
ся, стать, рік навчання в інтернатурі, відвідування занять. 
Крім того, поряд з результатами початкового та підсумко-
вого тестування, у якості можливих предикторів розглядали 
результати поточного тестування під час практичних занять 
та результати дистанційного тестування в оболонці Moodle.

Створення моделі для прогнозування результатів лі-
цензійного іспиту базувалося на проведенні покрокової 
процедури побудови логістичної регресії [3]. На першому 
етапі проведено ранговий кореляційний аналіз Спірмана 
між всіма вивченими показниками та результатом підсум-
кового контролю. До подальшого аналізу було включено 
такі параметри, у яких коефіцієнт кореляції з результатом 
підсумкового контролю був більшим за 0,5 при р<0,05. По-
кроковою процедурою відбору варіант отримано рівняння 
логістичної регресії наступного виду:

p=1/(1+exp(-(2,29+1,83*Х
1
+2,31*Х

2
-0,48*Х

3
-0,08*Х

4
))),

де: p – вірогідність невдачі випробування
Х

1
 - рік навчання

Х
2
 - стать (чол.-1, жін.-0)

Х
3
 - відвідування занять (кількість зарахованих за-

нять, що не вимагали відпрацьовувань)
Х

4
 – початковий рівень (% від максимальної кількості 

балів)
Точність моделі складає 81,1 %, чутливість 31,6 %, 

специфічність 97,8 %. Площа під ROC-кривою для даної 
моделі складає 0,86 (рис.1). Попри відносно низьку 
чутливість моделі, її використання дозволило, базуючись 
на результатах підсумкового контролю, виділити групу 
ризику невдачі складання ліцензійного іспиту. До групи 
ризику відносили лікарів-інтернів, у яких при розрахунку 
моделі вірогідність невдачі випробування (р) дорівнює, або 
перевищує 0,5. Кількість лікарів цієї групи склала 36 осіб.

Для поліпшення результатів ліцензійного іспиту, з метою 
додаткового мотивування, лікарів-інтернів ознайомили з 
результатами дослідження, окрім цього з інтернами групи 
ризику проводили додаткові заняття за межами сітки 
розкладу основних занять. Під час цих занять розбирали та 
повторно вирішували тестові завдання з бази «Крок 3». Під 
час випробувань на ліцензійному іспиті усі лікарі інтерни 
групи ризику показали задовільній результат (рис.2). 
Так, якщо при тестуванні лікарів інтернів до проведення 
додаткових занять медіана результату випробувань склала 
65 % з мінімальним значенням у групі 40 % й максимальнім 
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94 %, то після додаткової підготовки за результатами «Крок 
3» медіана відсотку правильних відповідей склала 86,8 % 
с мінімальними внутрішньогруповими значеннями 70,5 % 
та максимальними 93,5 % відповідно. Відмінність між 
групами за критерієм Вілкоксона для зв'язаних змінних 
значуща при р<0,05.

Висновки. Таким чином, модель, що отримана шля-
хом логрегресійного аналізу, дозволяє з чутливістю 31 % 
та специфічністю 97,8 % прогнозувати ефективність під-
готовки лікарів інтернів до ліцензійного іспиту «Крок 3». 
Низька чутливість отриманої моделі диктує необхідність 
подальшого вивчення факторів, що мають можливий 
вплив на результати випробувань під час ліцензійного іс-
питу, зі створенням більш адекватних моделей для прогно-
зування результатів таких випробувань.
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Рис. 1. ROC-крива моделі прогнозування результатів ліцензійного іспиту.

Рис.2 Результати тестування до (підсумковий контроль) та після (Крок 3) додаткового навчання щодо підготовки до 
ліцензійного іспиту.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРВИННОГО КОНТАКТУ ЛІКАРЯ ПРИ РОБОТІ З ПАЦІЄНТАМИ В 
ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ю. В. Руденко

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Від першого контакту лікаря з пацієнтом залежить 
процес міжособистісної взаємодії та якість реалізації 
діагностично-лікувального процесу. Враховуючи пси-
хологічні особливості пацієнтів, які звернулися на кон-
сультацію до лікаря, фахівець має володіти відповідними 
комунікативними компетенціями, першим етапом яких є 
встановлення первинного контакту з пацієнтом.

Фактори, що впливають на встановлення первинно-
го контакту та на сам процес міжособистісної взаємодії 
між лікарем та пацієнтом: невербальна (жести, міміка, 
пози) та вербальна поведінка (інтонація, голос); дистанція 
спілкування, наближеність чи віддаленість розташування 
співбесідника (може полегшувати, або ускладнювати, або 
робити спілкування неможливим); співчутливе, позитив-
не, турботливе, емпатичне та толерантне ставлення до 
пацієнта; ефективне слухання та спостережливість [1, c. 
252-262], [2, c. 47].

Перелічені фактори сприяють встановленню первин-
ного контакту, викликають довіру до лікаря, та несуть пози-
тивний вплив на реалізацію діагностично-лікувального 
процесу. Таким чином, лікарю необхідно володіти відпо-
відними комунікативними компетенціями, зокрема вмінням 
встановлювати первинний контакт з пацієнтом.
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ХІРУРГІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ

М. А. Селезньов 

Харківський національний медичний університет

ACTIVE TEACHING METHODS IN PREPARATION OF SURGICAL INTERNS

M. A. Seleznev

Kharkiv National Medical University

Експериментальне дослідження використання активних методів навчання у процесі підготовки майбутніх лікарів було прове-
дено на базі Харківського національного медичного університету серед інтернів при вивченні навчальної дисципліни «Хірургія» у 
2014-2015 н.р.

Якісну та кількісну успішність майбутніх лікарів у групах КГ та ЕГ визначали за результатами пробного тестування  
«Крок-3» серед лікарів-інтернів за фахом «Хірургія».

Можливості засвоєння знань і формування практичних навичок та вмінь з основ хірургії оптимізували, використовуючі 
лекції з мультимедійним супроводом, міждисциплінарні семінари, інтерактивні вправи, дидактичні ігри, в яких інтерни вияв-
ляли рівень знань із технології лікарської роботи і готовності вирішувати складні професійні завдання.

Аналіз результатів проведеного дослідження показав, що використання активних методів в освітній процес дають най-
більш високі результати у порівнянні із традиційною методікою вікладання.

Experimental study of the use of active learning methods in the training of future doctors was held at the Kharkiv National Medical 
University of interns in the study discipline "Surgery" in the 2014-2015 academic year

Qualitative and quantitative success of future doctors in groups CG and EG were determined by results trial testing "Krok 3" of 
interns in specialty "Surgery".

The learning and formation of practical skills and abilities of the foundations of surgery were optimized by lectures with multime-
dia support, interdisciplinary seminars, interactive exercises, educational games in which interns showed knowledge of the technology 
of medical work and readiness to solve complex professional tasks.

Study the results analysis showed that the use of active methods in the educational process give the highest results compared with 
traditional teaching methods.

Вступ. Медична освіта повинна розглядатися, як без-
перервний процес і найважливіший фактор високого рів-
ня професійної компетенції працівників системи охорони 
здоров'я. Сьогодні в усьому світі йде осмислення того, 
якою має бути медична освіта, її місія, роль і місце у зміц-
ненні здоров'я населення.

Як зазначено в Програмі первинної спеціалізації: 
«основною метою інтернатури є підвищення рівня прак-
тичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готов-
ності до самостійної лікарської роботи»[1].

Орієнтація інтернів на розвиток самоосвіти стала 
особливо актуальною у зв'язку з тим, що Українська система 
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вищої освіти має відповідати європейським стандартам. 
Зміна парадигми вищої медичної освіти, орієнтація на 
європейські стандарти підготовки висококваліфікованих 
медичних кадрів спонукали до змістовного перегляду 
медичної освіти, пошуку сучасних педагогічних технологій 
навчання та застосовування їх при підготовці лікарів-
інтернів[4]. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та мето-
дів навчання, у педагогічній практиці все частіше використо-
вуються активні методи та інтерактивні технології. Активні 
методи навчання досить швидко були визнані викладачами 
як дієвий засіб впровадження нових освітніх технологій[5,6]. 
Використання ціх технологій у підготовці майбутніх хірургів 
мають певні особливості, що обумовлено необхідністю роз-
витку практичних навичок[2]. 

Все зазначене вище зумовило актуальність мети робо-
ти: теоретично обґрунтувати та експериментально переві-
рити реалізацію педагогічних умов використання активних 
методів у процесі підготовки лікарів-інтернів хірургічного 
профілю. 

Основна частіна. Досліджувались педагогічні умови 
використання активних методів навчання у процесі підго-
товки лікарів-інтернів.

Для досягнення вказаної мети, вирішення поставле-
них використовувалися методи дослідження[3]:

- теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація по-
глядів учених на різні аспекти досліджуваної проблеми, 
аналіз наукової психолого-педагогічної літератури, аналіз 
нормативної документації;

- емпіричні: діагностичні (анкетування, тестування, 
інтерв’ю, опитування, бесіда, дискусія) – для експеримен-
тальної перевірки педагогічних умов використання актив-
них методів навчання; 

- методи математичної статистики: обробка та по-
рівняльна характеристика результатів дослідження, 
з’ясування кількісних залежностей між явищами та про-
цесами, які вивчалися.

На початковому етапі дослідно-експериментальної 
роботи було проведено анонімне опитування викладачів 
та інтернів з питань пов’язаних із використанням актив-
них методів навчання у системі післядипломної освіти 
ХНМУ. Усього в анкетному опитуванні взяли участь 104 
інтерна та 24 викладача.

Якісну та кількісну успішність майбутніх лікарів у 
групах КГ та ЕГ визначали за результатами пробного тес-
тування  «Крок-3» серед лікарів-інтернів за фахом «Хірур-
гія». У результаті констатувального експерименту було 
виявлено недостатній рівень знань інтернів в зазначеній 
навчальній дисципліни.  

Експериментальне дослідження використання активних 
методів навчання у процесі підготовки майбутніх лікарів 
було проведено на базі Харківського національного медич-
ного університету серед інтернів при вивченні навчальної 
дисципліни «Хірургія» у 2014-2015 н.р. Для цого було сфор-
мовано експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи у 
кількості 18 осіб в кожній.

Проаналізувавши особливості активних методів на-
вчання у процесі підготовки лікарів-інтернів, було визна-
чено, що основними педагогічними умовами їх реалізації 
є: 1) особистість викладача та рівень його педагогічної 
майстерності; 2) урізноманітнення форм та методів на-
вчання; упровадження активних методів.

Для візначення ефективності вказаних умов на фор-
мування компетентності майбутніх лікарів, з використан-

ням обраних методик на циклі післядипломного навчання 
був проведен психолого-педагогічний експеримент. До-
слідження проводилось згідно основних етапів педаго-
гічного експерименту: підготовчий етап, дослідницький 
етап (констатувальний, формувальний та контрольний), 
обробка отриманих результатів, інтерпретація результатів 
дослідження та формулювання висновків, а також впрова-
дження результатів експерименту.

В ЕГ використовувались лекції з мультимедійним 
супроводом, лекції прес-конференції, міждисциплінарні 
семінари та ін.[7]. Також, для реалізації зазначених педа-
гогічних умов, застосовувалися окремі інтерактивні впра-
ви, проводилися дидактичні ігри, в яких інтерни виявляли 
рівень знань із технології лікарської роботи і готовності 
вирішувати складні професійні завдання.

Після проведення різних видів занять в групі ЕГ із засто-
суванням активних методів навчання, були проаналізовані 
дані кількісної та якісної успішності інтернів у повторному 
тестуванні.

Середній бал успішності в КГ склав 4,1, бала, а в ЕГ 
середній бал дорівнював 4,7 бали. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що вико-
ристання активних методів позитивно впливає на рівень 
успішності інтернів. Шляхом математичного та статис-
тичного аналізу було виявлено, що за умови використан-
ня традиційних форм та методів навчання, рівень знань 
інтернів КГ з дисципліни «Хірургія» виріс на 0,1 бали, а 
в ЕГ після проведення занять із використанням активних 
методів навчання рівень знань виріс на 0,5 бали.

Під час експериментального дослідження при засто-
суванні активних методів навчання на заняттях в ЕГ ми 
спостерігали посилення зацікавленості до тем, що розгля-
далися, зріс інтерес до опанування навчальних дисциплін, 
інтерни активно включалися в обговорення проблемних 
завдань, збільшився рівень активності та самостійності 
майбутніх лікарів. Головною відмінною рисою активних 
методів навчання є ініціативність інтернів у навчально-
му процесі, яку стимулює педагог з позиції партнера-
помічника. Перебіг і результат навчання набуває особисту 
значимість для всіх учасників процесу і дозволяє розвину-
ти в майбутніх лікарів здатність самостійного вирішення 
проблеми.

Усе це свідчить про ефективність визначених педаго-
гічних умов, зокрема ролі особистості викладача та рівня 
його педагогічної майстерності, удосконалення програми 
підготовки із використанням активних методів навчання в 
умовах інтернатури. Реалізовані педагогічні умови спри-
яють підвищенню якості професійної підготовки та рівню 
успішності майбутніх лікарів. 

Висновки: 
1. Використання викладачами активних методів навчан-

ня у процесі підготовки сприяє підвищенню рівня успіш-
ності знань, вмінь та навичок, і загалом, формуванню ком-
петентності лікарів-інтернів.

2. Визначено, що серед інших, найбільш ефективний 
вплив на професійний розвиток майбутнього хірурга, як 
компетентної особистості та конкурентоспроможного фа-
хівця, здійснюється завдяки застосуванню таких активних 
методів: метод навчання в дискусії, метод ситуаційного 
аналізу (кейс-метод), метод моделювання ситуацій (симу-
ляційне навчання). Саме ці методи були використані та 
упроваджені при викладанні навчальної дисципліни «Хі-
рургія» в ЕГ.
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ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

І. М. Скрипник, А. В. Марченко, Г. М. Давиденко, Т. А. Хміль

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Вступ. Інтерактивність є виключно важливою харак-
теристикою сучасної освіти. Лідерські позиції сьогодні 
належать тим, хто володіє найсучаснішою інформацією, 
вміє її одержувати й ефективно використовувати. Застосу-
вання в навчальному процесі лікарів-інтернів розвиваль-
них, проблемних, дослідницьких, пошукових ситуацій, 
що зaбeзпeчують стійку мoтивацію до навчання, умoви 
для твopчocтi та самореалізації в нaвчaннi є необхідною 
вимогою у післядипломній освіті.

Основна частина. У розрізі сучасності джepeла 
aктивнocтi майбутнього лікаря є різними. Вони криються: 
у мoтивax i пoтpeбax; в cepeдoвищi, щo oтoчує людину; 
в ocoбиcтоcті керівника й зacoбaх йoгo poбoти, фopмax 
взaємoвiднocин й взaємoдiї керівника тa лікаря-інтерна. 
Дo фaктopiв, щo cтимулюють aктивнicть, вiднocять: 
пiзнaвaльний i пpoфeciйний iнтepec, твopчий xapaктep, 
змагальність, iгpoвий xapaктep пpoвeдeння занять, 
eмoцiйний вплив поданих фaктopiв. Інтерактивність на-
вчання не можна досягнути без вiдкpитиx, дoбpoзичливиx 
вiднocин між учacникaми нaвчaльнoгo пpoцecу, умiнь ви-
кладача викopиcтовувати для цьoгo cпeцiaльнi coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнi, дидaктичнi й ocoбиcтicнi засоби. 

Інтepaктивнe нaвчaння – процесс, що пoбудoвaний 
нa взaємoдiї з нaвчaльним cepeдoвищeм; ґрунтується нa 
пcиxoлoгiї людcькиx взaємин i взaємoдiй; сутність його по-
лягає в організації cпiльного пpoцecу пiзнaння, коли знaння 
здoбувaютьcя в cпiльнiй дiяльнocтi чepeз дiaлoг, пoлiлoг 
мiж лікарем-пацієнтом за участі викладача. Інтepaктивнe 
нaвчaння дорослих здiйcнюєтьcя з урахуванням їх інтересів 
і запитів, життєвого і професійного досвіду, у фopмax парт-
нерської взаємодії всіх суб’єктів навчального процесу.

Висновки. Таким чином, інтepaктивне нaвчaння 
дoзвoляє iнтeнcифiкувaти пpoцec poзумiння, зacвoєння й 
твopчoгo зacтocувaння знaнь пpи виpiшeннi пpaктичниx 

зaвдaнь; пiдвищує мoтивaцiю й зaлучeність лікарів-інтернів 
у виpiшeнні професійних пpoблeм; фopмує здaтнicть 
миcлити нeopдинapно; дaє дocвiд вcтaнoвлeння кoнтaкту, 
взaємoзaлeжниx цiннicнo-змicтoвниx вiднocин зі cвiтoм 
(культуpoю, пpиpoдoю), людьми й caмим coбoю – дocвiд 
дiaлoгiчнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, coцiaльнo-мopaльниx 
кoмунiкaтивниx вiднocин й caмoпiзнaння; зaбeзпeчує нe 
тiльки пpиpicт знaнь, умiнь, нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi 
й умінь щодо кoмунiкaцiї, aлe й є нeoбxiднoю умoвoю 
для cтaнoвлeння й удocкoнaлювaння пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi чepeз включeння учacникiв навчально-
го пpoцecу в ocмиcлeнe пepeживaння iндивiдуaльнoї 
й кoлeктивнoї дiяльнocтi для нaгpoмaджeння дocвiду, 
уcвiдoмлeння й пpийняття цiннocтeй. 
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АТЕСТАЦІЯ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ
 НАКАЗ № 650.  КРОК ВПЕРЕД ЧИ КРОК НАЗАД.

 В. І. Снісарь1, О. В. Устімчук2

 1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
2Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної держадміністрації

Післядипломна освіта лікарів – освіта, основною 
метою якої є забезпечення високого професійного рівня 
фахівців в умовах стрімкого розвитку біотехнологій та 
медичної науки.  Етапність безперервної післядипломної 
освіти лікарів зазначено в Наказі МОЗ України «Про по-
дальше удосконалення атестації лікарів від 19 грудня 1997 
№359 та в Наказі  від 07 липня 2009 року № 484.

Атестація є важливою формою морального та профе-
сійного стимулювання лікарів, спрямована на удоскона-
лення їх діяльності.  Вона є проміжним своєрідним іспи-
том в процесі безперервного підвищення кваліфікації ме-
дичного працівника.  Тому, основне її завдання – є оцінка 
професійної підготовки лікаря, його трудової діяльності, 
прагнення до постійного вдосконалення. Крім того, атес-
тація є однією зі форм здійснення контролю якості надан-
ня медичної допомоги.

У міжатестаційний період лікарі зобов'язані підвищу-
вати свою професійну компетентність, використовуючи 
різноманітні форми та види навчання [1].  Необхідність 
безперервного професійного розвитку лікаря сьогодні за-
кріплена Наказом МОЗ України № 484 [2].  В основі впро-
ваджуваної цим наказом системи лежить набір кожним 
лікарем протягом міжатестаційного періоду певної кіль-
кості балів (з 2014 р 80 балів для вищої категорії, 70 - для 
першої і 60 - для другої). Необхідність безперервного на-
вчання лікарів обумовлена не тільки постійними змінами 
розвитку медицини, а й, в першу чергу, відповідальністю 
за життя та здоров’я пацієнтів.

Оцінку кількості набраних балів відповідно за Шкалою 
значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) в період 
між передатестаційними циклами, здійснюють перед про-
веденням комп'ютерного контролю рівня знань на підставі 
наданих копій документів, що їх підтверджують.  Необхід-
ність безперервного професійного розвитку лікаря підкрес-
лює закладені в декларативних документах вимоги атесту-
вати осіб на отримання категорії, що відповідає набраним 
ними в міжатестаційний період кількості балів. 

У вище згаданих Наказах накопичення необхідної 
кількості балів було обов'язковим для проходження переда-
тестаційного циклу, незалежно від того, лікар підвищував 
свою категорію або її підтверджував. Тому перед атестаці-
єю для підтвердження кваліфікаційної категорії лікарі про-
ходять передатестаційний цикл в установах (на факульте-
тах) післядипломної освіти та складають іспити, як і при 
атестації для присвоєння кваліфікаційної категорії. 

02 жовтня 2015 року Наказом №650 були внесені Зміни 
до Положення про порядок проведення атестації лікарів.  В 
даному Положенні в розділі IV п.3 прописано, що «перед 
атестацією на підтвердження кваліфікаційної категорії лі-

карі проходять курси підвищення кваліфікації або переда-
тестаційний цикл в закладах післядипломної освіти або на 
факультетах післядипломної освіти лікарів».  Таким чином, 
виходячи з даного пункту Наказу, лікар, який навчався на 
тематичному циклі, вже може подавати документи в атес-
таційну комісію на підтвердження своєї категорії та зовсім 
не турбується з приводу отримання необхідної кількості 
балів, згідно Наказу №484.  Навіть в тому випадку, якщо 
лікар відразу буде проходити  передатестаційний цикл, він 
не зможе надати необхідної кількості балів без попередньо-
го тематичного удосконалення. Особливо це стосується тих 
лікарів, які планують підтверджувати вищу категорію. Ви-
никає наступне питання: чи повинен лікар, який бажає під-
твердити свою категорію, в міжатестаційний період нако-
пичувати, визначену наказом №484 кількість балів, що буде 
відображати його підвищення кваліфікації?  Пункт 3 IV-го 
розділу Наказу №650 «Про внесення змін до Положення 
про порядок проведення атестації лікарів» вносить певний 
дисонанс в наявну систему безперервного навчання лікаря 
та не сприяє поліпшенню його професійного рівня. 

До того ж, згідно Наказу №359, лікар перед підтвер-
дженням своєї категорії повинен був обов'язково про-
йти передатестаційний цикл, а в міжатестаційний період 
бажано було ще й навчатись на тематичному циклі, де 
він отримував 30 балів.  Виходячи з цього, всі академії 
та факультети післядипломної освіти формували свої 
навчально-виробничі плани з потреби тематичних та пе-
редатестаційних циклів згідно заявки Департаментів охо-
рони здоров'я обласних держадміністрацій.  Внесені змі-
ни до Положення, які визначені Наказом №650, зменшать 
потребу в ПАЦ та ТУ, що в-першу чергу, позначиться на 
виконанні плану заїзду лікарів-слухачів на цикли підви-
щення кваліфікації. 

Таким чином, розділ IV Наказу №650 полегшує про-
цедуру підтвердження кваліфікаційної категорії лікарів, 
але зменшує їх мотивацію до підвищення кваліфікації 
та створює певну напруженість у виконанні навчально-
виробничих планів медичних установ і факультетів після-
дипломної освіти. 
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INTERNSHIP – A DECISIVE STAGE OF FORMATION OF PROFSSIONAL COMPETENCE OF DENTISTS 

I. I. Sokolova, O. Yu. Stoyan, O. G. Denysova

Kharkiv National Medical University

Визначено мотиваційні критерії формування професійної компетентності у лікарів-стоматологів інтернів шляхом ано-
німного дослідження (анкетування) серед лікарів-інтернів 1 та 2 років навчання на кафедрі стоматології ХНМУ. Формування 
професійної компетентності лікаря-стоматолога саме на етапі інтернатури – важливий етап, що визначає мотиваційний компо-
нент, надає розуміння всієї складності вибраної спеціальності, створює умови для формування інших компонентів. Отримані 
результати показали, що правильне і тактичне відношення з боку професорсько-викладацького складу до лікарів-інтернів, 
враховуючи їх здорову амбіційність, дозволить сформувати професійну компетентність, яка буде конкурентоспроможна.

Motivational de ned criteria for the formation of professional competence of dentists interns through an anonymous survey (sur-
vey) among medical interns 1 and 2 years of study at the Department of Dentistry KhNMU. Formation of professional competence of 
the dentist is on stage internship – an important step that determines the motivational component provides an understanding of the com-
plexity of the chosen profession, creates conditions for the formation of other components. The results showed that correct and tactically 
by the teaching staff to interns, given their healthy ambition, will form professional competence that will be competitive.

Вступ. Темпи змін, що відбуваються у всіх напрямах 
сучасного українського суспільства потребують пев ного 
адекватного перебудування системи медичної освіти 
для задоволення потреби в підготовці лікарів-профе-
сіо налів нового покоління, що базується на процесі 
«освіта впродовж життя», яка була прийнята світовим 
співтовариством і стала основою для програми ЮНЕСКО 
«Освіта для XXI століття». У вузькому сенсі в цьому 
документі наголошується, що освіта не може зупинятись 
на отриманні диплому, а повинна продовжуватись на 
протязі всього життя, забезпечуючи розширення та 
поглиблення світогляду людини. Саме цим положенням і 
визначається необхідність перегляду форм, змісту і методів 
професійної підготовки з орієнтацією на таку модель 
спеціаліста, коли головним стає формування особистості, 
яка готова до самостійної роботи та відповідальності. 
Успіх професійної підготовки майбутніх лікарів, зокрема 
лікарів-стоматологів залежить від форм та методів 
керування достатньо тонкою сферою виховного впливу, 
як самовиховання і професійне самовдосконалення. [1]. 
Концепція реформування підготовки лікарів в Україні 
передбачає приведення медичної освіти – структури, 
змісту, термінів підготовки та якості до державних і 
міжнародних стандартів та потреб охорони здоров’я у 
якісній медичній допомозі населенню. [2]. На теперішній 
час підготовка фахівця лікаря-стоматолога полягає не 
тільки у процесі оволодіння всебічними навичками, алей й 
потребує формування широкого світогляду, що зумовлює 
необхідність певних змін у післядипломній підготовці 
лікарів цього профілю з урахуванням міжнародного 
досвіду підвищення якості медичної освіти. Цей процес 
вимагає розробки нових науково – педагогічних підходів, 
інновацій у підготовці фахівців зі стоматології. Процес 
формування професійної компетентності у вищій школі 
починається на основі вже сформованих на довузівському 
етапі ключових компетентностей і триває увесь період 
активної професійної діяльності, трансформуючись, з 
погляду психології, у професіоналізм [3,4]. Принципи 
компетентності були проголошені європейськими фахів-
цями на симпозіумі за програмою Ради Європи [5] як 

обов’язковий чинник, необхідний для реформ освіти, а 
саме:

1) політичні та соціальні (здатність брати на себе 
відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рі-
шень, регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом, 
брати участь у функціонуванні і поглибленні демократич-
них інститутів);

2) такі, що стосуються життя в багатокультурному сус-
пільстві (розуміння відмінностей, повага один до одного, 
здатність жити з людьми інших культур, мов та релігій);

3) такі, що забезпечують оволодіння усним та пись-
мовим спілкуванням (наприклад, володіння кількома мо-
вами);

4) такі, що пов’язані з виникненням інформаційного 
суспільства (володіння новими технологіями, розуміння 
їх застосування, здатність критичного ставлення до інфор-
мації та реклами, що розповсюджується ЗМІ);

5) такі, що викликані необхідністю вчитися все життя 
як основи безперервної підготовки у професійному плані, 
а також в особистому та суспільному житті.

Академіком В. Луговим запропоновано національну 
класифікацію компетентностей, які необхідні майбутнім фа-
хівцям, що включає цілісно-орієнтаційні, інтелектуально-
знанєві, діалого-комунікативні, творчо- інноваційні, худо-
жньо-творчі компетентності [6]. Проблеми у процесі 
формування професійної компетентності майбутнього 
лікаря-стоматолога виникають із самого початку навчання 
у медичному виші. Тому основним стратегічним направ-
ленням сучасного вишу є впровадження компетентного 
підходу до змісту сучасної освіти [7], яка має бути спрямо-
ваною на формування компетентного спеціаліста [9]. Од-
ним із визначальних факторів етапів становлення та роз-
витку професійної компетентності (ПК) майбутніх лікарів-
стоматологів є мотивації, які спонукали його до обрання 
свого професійного шляху [10]. Постійний професійний 
розвиток є одним з умов формування професійної ком-
петенції у процесі підготовки лікарів, який починається з 
моменту навчання у виші та має продовжуватись протягом 
всієї професійної діяльності кожного лікаря. При цьому 
важливо враховувати, що багаторівневий етап становлен-
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ня професійної компетентності лікаря має свою специфі-
ку у періодах її оволодіння та використання, які циклічно 
чергуються. Післядипломна система освіти це система 
становлення і розвитку професійної компетентності, що 
виступає початковою частиною, а найчастіше – визна-
чальною у системі безперервної професійної освіти. Цей 
процес полягає у єдиній системі цілей, змісту, технологій і 
критеріїв результативності діяльності лікарів щодо профе-
сійного вдосконалення в умовах навчально-пізнавальної, 
імітаційно-моделюючої і професійно-практичної діяль-
ності. Саме ці елементи складають основу безперервного 
професійного розвитку спеціаліста, іншими словами еле-
менти, які формують професійну компетентність. Форму-
вання компетентного лікаря-стоматолога –  процес довго-
тривалий та складний, який починається на першому курсі 
університету та продовжується все «стоматологічне» жит-
тя людини. Інтернатура – одна з головних ступенів цього 
процесу і, безумовно, залежить від якості освіти, рівня 
професорсько-викладацького складу. Особливо це питан-
ня стає гостро у наш час. Коли випускник кафедр післяди-
пломної підготовки має шанс працевлаштування, як у себе 
на Батьківщині, так і в країнах Європи. Тому важливою 
проблемою післядипломної освіти стає її компетентностне 
наповнення, розвиток професійної компетентності лікаря-
стоматолога інтерна.

Метою нашого дослідження стало визначення моти-
ваційних критеріїв формування професійної компетент-
ності у лікарів-стоматологів інтернів.

Методи дослідження. Для вирішення поставленого 
завдання ми використали метод педагогічного моніторин-
гу – анонімного дослідження (анкетування) серед лікарів-
інтернів 1 (28 осіб) та 2 (20 осіб) років навчання на кафе-
дрі стоматології ХНМУ.

Результати дослідження. Один з основних критеріїв 
формування професійної компетентності є особистий ком-
понент, який складається із мотиваційних моментів вибо-
ру професії, цілей, інтересу щодо обраної спеціальності, 
бажання займатися дослідницькою роботою, оволодінням 
різноманітних методик в рамках професії, об’єктивністю 
і самокритичністю щодо оцінки особистих досягнень. 
При формуванні професійної компетентності майбутньо-
го лікаря-стоматолога невід’ємно виникає проблема фор-
мування особистих якостей, необхідних для реалізації у 
професії: інтелектуальних, креативних, мотиваційних 
тощо. Із всього різноманіття якостей, що формують ПК, 
мотивація вибору професії займає перше місце. Саме з 
неї починається весь процес становлення компетентності. 
Більшість інтернів вибір професії в 17-18 лет зробили 
свідомо (78 %). Це була «мрія дитинства», «бажання бути 
схожим на лікаря, у якого лікується», продовження династії 
лікарів. Однак невеликий відсоток опитаних відповіли, що 
це був вибір батьків (11 %), перспектива престижної роботи 
(6 %) та високого заробітку (5 %). Але в процесі навчання 
в університеті, а потім в інтернатурі мотиваційні аспекти 
змінились в бік розуміння важливості вибору професії і в 
65 % відповіли, що такі якості лікаря як, самовідданість, 
професіоналізм, цілеспрямованість, працьовитість повинні 
бути головними для спеціаліста з високими професійними 
компетентностями. Звертає на себе увагу той факт, що 
лікарі інтерни 1 року навчання в аспекті ПК роблять 

акцент на процесі оволодіння сучасними методиками 
лікування, тоді як інтерни 2 року вже говорять про «чуттєве 
відношення щодо пацієнтів, бажання знайти підхід до 
кожного під час спілкування з ними», а деякі вказують 
на необхідність введення в курс інтернатури предмету 
психології. Неможна не відмітити і той факт, що на фоні 
благородної мети – допомоги пацієнтам, лікарі-інтерни не 
забувають і прагматичну складову особистого компоненту 
ПК, яка, на наш погляд, виправдана в умовах конкуренції 
на стоматологічному ринку. Це створення своїх клінік, які 
потребують від стоматолога як високого професіоналізму, 
так і певних якостей спілкування із пацієнтами та 
колегами. Амбіційність сучасних лікарів-стоматологів 
інтернів, при правильному і тактичному відношенні до 
них з боку професорсько-викладацького складу, дозволить 
сформувати ПК, яка буде конкурентоспроможна.

Висновок. Таким чином, формування професійної 
компетентності лікаря-стоматолога саме на етапі інтернатури 
– важливий етап, що визначає мотиваційний компонент, 
надає розуміння всієї складності вибраної спеціальності, 
створює умови для формування інших компонентів.
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Харківська медична академія післядипломної освіти 

STANDARD SIMULATION MODULE «DRUG USERS» IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE TRAINING 
NARCOLOGISTS

I. K. Sosin, O. Yu. Goncharova, Yu. F. Chuev

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

На підставі кафедрального науково-дослідного, клінічного та педагогічного досвіду в галузі нейронауки «Наркологія», у 
форматі професійного твору-сценарію, розроблений дидактичний узагальнений, стандартизований імітаційний модуль за про-
блематикою «Опіоїдна залежність». Для можливості ефективної реалізації навчальної мети серед слухачів циклів спеціалізації 
та тематичного удосконалення з наркології надається детальна клініко-психопатологічна ілюстрація узагальненого типового 
клініко-патопсихологічного портрету віртуального пацієнта з опіоїдною залежністю.

Ключові слова: Післядипломна освіта, лікарі-наркологи, опіоїдна залежність, симулятивний метод, стандартизований па-
цієнт, імітаційний формат, віртуальний пацієнт.

Based on the Cathedral of research, clinical and teaching experience in the  eld of neuroscience "Narcology" format professional 
work-scenario developed didactic generic, standardized simulation module problematic "drug users". To enable effective implementation 
of the educational goals of students of specialization and cycles of thematic improvement on Addiction provided detailed clinical 
psychotic generalized illustration of a typical clinical patopsihological portrait virtual patient opioid dependence.

Keywords: Graduate Education, narcologist, opioid dependence, simulation method, standardized patient, simulation format, 
virtual patient.

Вступ. Навчити лікаря-нарколога першим крокам ро-
боти з хворими, які мають розлади психіки та поведінки 
внаслідок вживання психоактивних речовин складно та 
відповідально водночас. Хворі надходять до стаціонару 
в гострий період у стані важкого алкогольного та нарко-
тичного сп’яніння, абстинентному стані, психотичному 
стані, депресивні, неохайні тощо. У перші дні лікування 
в структурі абстинентних розладів облігатно спостеріга-
ється нудота, блювота, пронос, важкий больовий синдром, 
тяжкі диссомнічні розлади, суїцідальні наміри, хворі май-
же завжди агресивні до людей, які пропонують тверезість, 
погрожують лікарю, можуть нанести фізичну травму, не-
цензурно висловлюються, порушують поведінку, палять у 
приміщенні стаціонару тощо. Майже третина хворих ма-
ють кримінальне минуле та відбували покарання в місцях 
позбавлення волі. 

Кафедра наркології Харківської медичної академії 
післядипломної освіти (ХМАПО) має багаторічний досвід 
роботи по створенню навчальних медичних карт нарколо-
гічного хворого, ситуаційних задач, тестових завдань для 
контролю знань слухачів та розробки сценаріїв для про-
ведення клінічних розборів тематичних хворих, створення 
ситуаційно-рольових тренінгів. 

На сучасному етапі еволюції навчального процесу в 
закладах післядипломної і безперервної освіти в медич-
ній галузі, і в наркології зокрема, початок відпрацювання 
вмінь та практичних навичок лікаря-нарколога пропону-
ється розпочинати з симуляційного навчання. Симуляція, 
імітація - це виконання реального процесу або роботи сис-
теми протягом певного часу [1, 2, 3]. 

На кафедрі наркології ХМАПО створені стимуляцій-
ні модулі, за допомогою яких лікар-нарколог має можли-
вість безпечно для себе та деонтологічно, з врахуванням 
принципів біоетики по відношенню до пацієнта, відпра-
цьовувати більш чи менш типові клінічні ситуації, за до-
помогою викладача виправити типові помилки, навчитися 
спілкуванню з наркологічним хворим, що в майбутньому 

дозволить підвищити професійний рівень лікаря та комп-
лаєнс з реальним пацієнтом. 

Слід підкреслити, що розробка та впровадження стан-
дартного імітаційного модулю можливо лише викладачем 
кафедри, який має глибокі знання в галузі нейронауки 
"наркологія", достатнім досвідом клінічної практики і пе-
дагогічної діяльності.

Створення в перспективі банку ілюстрацій основних 
клінічних ситуацій у форматі наркологічних стандартних 
та віртуальних портретів пацієнтів буде відігравати пози-
тивну дидактичну роль у підвищенні якості післядиплом-
ній підготовці спеціалістів.

Пропонуємо модель методичної розробки заняття за 
симуляційною методикою, яка застосовується для слуха-
чів кафедри наркології ХМАПО. 

Мета. З застосуванням стандартного імітаційного 
модулю дати дидактичну версію лікарю-наркологу циклу 
спеціалізації та тематичного удосконалення практичного 
оволодіння навичками діагностики клінічного перебігу 
опіоїдної залежності.

Матеріал і методи. Задачі стандартного імітаційного 
модулю наступні:

Практичне навчання встановлення продуктивного 
контакту з хворим;

Практичне навчання збору, деталізації та аналізу 
скарг;

Практичне навчання збору анамнестичних даних жит-
тя та захворювання;

Практичне навчання об’єктивного огляду пацієнта;
Практичне навчання формування психічного статусу 

наркологічного хворого;
Практичне навчання формування та обґрунтування 

діагнозу;
Aналіз помилок, що виникли при зборі і аналізі даних 

лікарем -наркологом.
Результати. У форматі професійного твору розробле-

ний дидактичний узагальнений стандартизований іміта-
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ційний модуль за наркологічною проблематикою «Опіоїд-
на залежність». Узагальнений клініко-патопсихологічний 
опис (сценарій) віртуального пацієнта наступний.

Пацієнт чоловічої статі, 29 років, мешканець районно-
го центру області.

Надходить до наркологічного диспансеру за направ-
ленням лікаря-нарколога дільничного, у супроводі матері, 
раніше неодноразово лікувався в наркологічній лікарні та 
в реабілітаційному центрі. 

Скарги на головний біль, відчуття напруги, суглобово-
м'язовий біль, тривогу, слабкість, зниження настрою, по-
тяг до наркотику.

Анамнез життя. З сім'ї службовців, старший з двох ді-
тей у родині. Пологи та ранній розвиток без особливос-
тей. До школи пішов вчасно, але вчився погано, «було не 
цікаво», зі слів матері був «дуже проблемною дитиною». 
Батько зловживав алкогольними напоями, часто «вихову-
вав» дітей у стані алкогольного сп’яніння, бив хлопця, у 
зв’язку з чим у підлітковому році хлопець неодноразово 
тікав з дому та по 2-3 дні ночував у друзів чи «гуляв», «міг 
кудись поїхати на електричці, подивитися…». Спортом не 
займався, хобі не було. Освіта середня спеціальна, закін-
чив ПТУ за спеціальністю муляр-штукатур, але майже не 
працював за спеціальністю, у колективі довго не міг втри-
матися. В даний час не працює, інколи заробляє вантаж-
никам на базарі. Неодружений, проживає в сім'ї з матір'ю 
і сестрою. Був осуджений за крадіжку, покарання умовно. 
В армії не служив. Були черепно-мозкові травми «падав, 
били по голові», але до лікаря не звертався. Вірусний ге-
патит, туберкульоз, венеричні захворювання, епілептичні 
напади заперечує. Курить з 12 років, зараз по 20 сигарет 
на день.

Анамнез хвороби. У віці 10-12 років, коли тікав з 
дому, «ми з хлопцями нюхали клей «Момент», спочатку 
було дуже погано, нудило, кружилася голова, було навіть 
запаморочення, а потім я навчився «дивитися мультики». 
Але вживання летких розчинників не сподобалося, бо по-
тім «боліла голова та був дзвін у вухах». З 12 років почав 
курити тютюн, а з 14 років - коноплю у компанії старших 
хлопців, «сподобалося, я заспокоювався, було смішно, хо-
тілося їсти». Через півроку спробував 2 таблетки трамадо-
лу, «всі хлопці пили трамадол, я не хотів відставати, бажав 
бути дорослішим», пив спиртне 1-2 рази на місяць, курив 
коноплю 2-3 рази на тиждень. З 16 років почав майже що-
денне вживання трамадолу, толерантнісь підвищилася до 
10-20 таблеток на прийом per os. Зі слів «під дією трама-
долу було легко все робити, не помічав ніяких турбот, все 
було добре». Але якщо не міг знайти необхідної дози тра-
мадолу, були м’язові болі, поганий настрій, ставав роздра-
тованим, появлялася лють, дома все розбивав - «шукав у 
матері гроші». У віці 18-19 років вже систематично вживав 
трамадол у дозі 60-80 таблеток на день per os, «якщо було 
ще, то міг і 100 таблеток випити, вже краю не відчував». 
У цьому ж віці вирішив спробувати ін’єкційний прийом 
кустарно виготовленого екстракту макової соломки (ЕМС) 
«вже давно хотів вколотися, хотів спробувати чогось біль-
шого, та й з трамадолом були проблеми, важко доставати, 
а мені було потрібно вже дуже багато». Друг зробив першу 
ін’єкцію у ліктьову вену 1 мл ЕМС («ширки»), дуже спо-
добалося відчуття «кайфу - легкості, розгальмованості, 
польоту, тепла у голові та у череві, приємної слабкості». 
Почав майже щоденно робить ін’єкції, за півроку толе-
рантність зросла до 7-10 мл, став вживати систематично 

(зранку 2-3 мл та ввечері 5-7 мл). Знизив дозу трамадолу 
до 20-30 таблеток per os, а потім зовсім перестав його вжи-
вати «від ширки кращий «кайф», та й від трамадолу я вже 
«посадив печінку», зранку гірко у роті та бувала блювота 
жовчю, це все хімія, а «ширка» - рослинний натуральний 
продукт». Вранці потрібно було обов’язково або «вколо-
тися, або закинутися трамадолом, «розкумаритися», бо не 
міг встати з ліжка, завжди намагався залишити «дозу» на 
ранок, бо боявся померти. У віці 25 років з'явилися пробле-
ми з венами «були доріжки, вени забилися», почав робити 
ін’єкції у стегнову вену у пахову ділянку «відкрив пах». 
Доза ЕМС зросла до 15 мл. Став дратівливий, підозрілий 
«вчувалося, вважав, що хтось слідкує», забував, що хотів 
зробити, куди планував сходити, став погано засинати, 
вночі багато разів просинався, був спітнілий, «колотилося 
серце, було страшно». Почав думати про самогубство, «хо-
тів пригнути під потяг», ходив на залізничні колії, дивився 
на рух потягів, але було страшно. Тоді вдома зробив 4 над-
різи на внутрішній поверхні лівого передпліччя, потекла 
кров, яку пацієнт почав злизувати, «стало значно легше, 
спала напруга, страх, відчув приємне тепло». При припи-
ненні вживання або зниженні дози ЕМС через 10-12 годин 
з’являлися ознаки вираженого абстинентного синдрому 
- починалася «ломка» - виражений суглобово-м'язовий 
біль, ринорея, діарея, зниження настрою, роздратованість, 
лють, «всього викручувало, ламало спину, поперек, не міг 
лежати, та й не було ніяких сил рухатись, хотілося просто 
померти, або когось вбити». З метою купірування важких 
проявів стану відміни почав вживати кодеїнвмісні препа-
рати – кодетерп, кодесан по 5-10 таблеток, або 1 флакон 
кодексу per os, це дозволяло хоча б «доповзти» до друзів 
та знайти «дозу ширки». Став приймати кодеїнвмісні пре-
парати щоденно, намагався повністю відійти від «ширки», 
бо вже «не було куди колоти, всі вени забиті та пусті, не 
дають «контролю». Та зразу зросла доза до 40-60-80 та-
блеток «кодетерпу», кодесану, 4-6 флаконів кофексу. Для 
купірування явищ абстиненції також приймав інші лікар-
ські препарати – триган, пенталгін та інші як per os так і 
робив з них розчин та вводив внутрішньовенно. Продо-
вжував систематично робити ін’єкції ЕМС в дозі 10 -15 
мл. Багато разів намагався самостійно кинути вживання, 
проходив курс стаціонарного лікування та реабілітації. Не 
вживав опіоїди близько 5-6 місяців, але пив пиво, горіл-
ку, коньяк, був агресивний, виносив речі з дому, влашто-
вував бійки, вчиняв протиправні вчинки. Завжди понов-
лював прийом опіатів, але намагався вже не так швидко 
«нарощувати дозу», вживав по 2-4 мл ЕМС, 10 таблеток 
кодтерпіну. Підробляв на випадкових роботах, «хотів до-
помогти матері». Але потяг до наркотичних речовин був  
компульсивний та на протязі місяця хлопець повертався 
до звичайного ритму наркотизації та дози наркотичних ре-
човин: ЕМС 10-15 мл внутрішньовенно, кодетерп, кодесан 
40 – 60 таблеток per os. 

Останнє вживання наркотиків (сам вдома почав зни-
жувати дозу) вчора 3-4 мл ЕМС і сьогодні 25 табл код-
терпіну.

Соматичний статус: астенічної статури, середнього 
зросту, зниженого харчування, обличчя та шкірні покриви 
тіла бліді, сіро-землистого кольору, чисті, вільні від виси-
пань. Зуби уражені карієсом, зубний ряд не повний. Лік-
тьові вени облітеровані, є сліди від самоін’єкцій в паховії 
області ліворуч. В легенях везикулярне дихання, тони сер-
ця приглушені, пульс 72 уд за хв, аритмічний, АТ 110/70 
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мм рт ст, живіт м'який, помірні больові відчуття в епіга-
стрії, печінка виступає з-за краю реберної дуги на 3,0 см, 
симптом Пастернацького негативний з обох сторін, вважає 
що фізіологічні відправлення не порушені. 

Неврологічний статус: Без грубої осередкової і ме-
нингеальної симптоматики. Зіниці D=S, повіки птозовані, 
носо-губний трикутник згладжений, сухожильні рефлекси 
D=S, знижені. У позі Ромберга атаксія. Усі види чутливос-
ті знижені по типу високих рукавичок, панчох. Гіпергідроз 
помірний. Тремор пальців витягнутих рук, язика, повік.

Психічний статус. Контакт продуктивний, але не охо-
че відповідає на запитання, у присутності мами виверткий, 
брехливий. Лікарю наодинці розповів наркологічній анам-
нез, але також неохоче, в бесіді пасивний, лише відповідає 
на запитання. Якщо лікар уточнює дані анамнезу, швидко 
дратується «ви про це вже питали, я не пам’ятаю, це давно 
було». Орієнтований всебічно вірно. Фон настрою дещо зни-
жений, похмурий, пригнічений, гипомімічний. Продуктивної 
психопатологічної симптоматики не виявляє. Рухово впоряд-
кований. Критика до свого стану формальна. Ставлення до 
лікування позитивне, але в межах купірування абстиненції.

Тестова рубрифікація тренінгових оцінних питань для пе-
ревірки досягнення мети стандартного імітаційного модулю.

Чи повинен пацієнт лікуватися у лікаря-нарколога? 
Свою відповідь обґрунтуйте. 

Дайте визначення психоактивної речовини. З якого 
віку пацієнт почав вживати психоактивні речовини? 

Наведіть ознаки психічної залежності від ПАР. Які озна-
ки психічної залежності у пацієнта ви можете назвати?

Наведіть ознаки психічної залежності від ПАР. Які 
ознаки фізичної залежності у пацієнта ви можете назвати?

Чи було у пацієнта зростання толерантності? Опішить. 
Чи є ознаки втрати кількісного контролю?
Чи є ознаки втрати ситуативного контролю? 
Чи є у пацієнта сильне бажання або почуття нав’язли-

вого потягу до прийому ПАР?
Які елементи сленгу ви спостерігаєте у пацієнта? На-

ведіть приклади.

Які ще сленгові визначення ви знаєте?
Чи заради вживання речовини нехтує пацієнт важливі 

альтернативні витоки отримання задоволення та інші ін-
тереси?

Чи витрачається надзвичайно велика кількість часу на 
діяльність, пов’язану з отриманням та прийомом речови-
ни, а також на відновлення після наслідків її вживання у 
стандартизованого пацієнта?

Чи спостерігаєте ви у пацієнта стійке вживання ре-
човини всупереч ясним доказам шкідливих наслідків, яке 
проявляється у тому, що особа продовжує вживати речови-
ну навіть, якщо вона інформована щодо природи і ступеня 
шкоди?

Обґрунтуйте клінічний діагноз пацієнта за МКХ-10.
Висновки. На підставі кафедрального науково-

дослідного, клінічного та педагогічного досвіду, у форматі 
професійного твору-сценарію, розроблений дидактичний 
узагальнений стандартизований імітаційний модуль за 
наркологічною проблематикою «Опіоїдна залежність». 
Для можливості ефективної реалізації навчальної мети 
серед слухачів циклів спеціалізації та тематичного удо-
сконалення з наркології надається опис-сценарій узагаль-
неного типового клініко-патопсихологічного портрету вір-
туального пацієнта опіоїдною залежністю.
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ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ПЕДІАТРІВ

Т. І. Степаненко 

ДЗ  «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Одним з важливих завдань інтернатури  є  підготов-
ка  лікаря – інтерна до самостійної лікарської діяльності. 
Успішне вирішення цього завдання залежить від багатьох 
складових: рівня теоретичної і практичної підготовки, 
здатності до логічної переробки інформації та її викорис-
тання, можливості приймати самостійні рішення,  вмін-
ням спілкуватися з хворою дитиною та її батьками та інше 
[2]. Тому підготовка лікаря-педіатра повинна бути багато-
гранною, але важливе  значення у формування лікарського 
досвіду має самостійна робота інтернів-педіатрів. 

Найбільш ефективною самостійною роботою лікарів 
інтернів, беззаперечно є робота з хворою дитиною та її бать-
ками. В практичній діяльності ми зіштовхуємося з фактом, 
що у дитячих відділеннях лікарям- інтернам не дозволяють 
абсолютно самостійно вести хворого, а це позначається на 
можливості лікаря-інтерна сповна використати свої знання, 
самостійно приймати рішення, призначати обстеження та 
лікування. Тому величезне значення має самостійна робота 
інтерна під керівництвом викладача.  

При організації самостійної роботи ми використо-
вуємо різні інтерактивні форми: ділових ігор, рольових 
занять у вигляді клінічних та патолого-анатомічних кон-
ференцій, рішення клінічних ситуацій, відпрацюван-
ня практичних навичок та невідкладної допомоги на 
манекенах-тренажерах, експертної оцінки  історій хвороб 
та амбулаторних карт хворих,  які курирують інтерни, 
аналіз помилок в практиці і конфліктних ситуацій [1,3,4]. 
Підготовка до такої самостійної роботи потребує від ін-
тернів постановки конкретних цільових завдань, про-
водити об'єктивний клінічний та патогенетичний аналіз 
конкретного випадку, проводити пошук інформації з за-
лученням інтернет ресурсів.  Використання таких форм 
самостійної роботи дозволяють інтернам «приміряти» 
реальні ситуації,  вирішувати виникаючі проблеми, при-
ймати нестандартні рішення, виробляти навички профе-
сійного спілкування. 

Анкетування інтернів та аналіз результатів атестації 
лікарів-інтернів педіатрів за 2013-2015 роки та показав, що 
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організація інтерактивних форм в самостійній роботі інтер-
нів протягом навчання в інтернатурі дозволило  всім інтер-
нам бути готовими до самостійної лікарської діяльності.

Таким чином, використання різних форм при органі-
зації самостійної роботи лікарів-інтернів дає можливість 
лікарю-інтерну підготуватися до самостійної лікарської ді-
яльності, оптимізувати свої знання та практичні навички, 
бути готовим до роботи в конкурентному середовищі.
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В статті показано основні  шляхи післядипломного навчання лікарів  з питань  військово-медичної  підготовки. Показано   
ефективність використання, в навчальному процесі лікарів-курсантів,  міжнародної програми військово-медичної тактичної 
підготовки (ТССС) . Після проведеного  курсу навчання приріст рівня знань по військово-медичній підготовці  складає майже 
59%. Опитування лікарів-курсантів показало, що 97,7% позитивно оцінили запропоновану нами технологію навчання.

The article shows the main ways   of  postgraduate training doctors for providing medical- military training. The ef ciency of 
educational use of medical students of international programs ТССС. After the learning  increase knowledge on the medical- military 
training   is almost 59%. The survey of medical students showed that 97,7% positively evaluated our proposed technology

 
Вступ.Успішне виконання військово-медичною служ-

бою завдань в умовах застосування Збройних Сил дося-
гається – якісними і кількісними показниками функці-
онування всебічно збалансованої всієї системи медичного 
забезпечення мирного часу, боєготовністю та боєздатністю,  
забезпеченістю медичних підрозділів, частин і закладів  
кваліфікованими медичними кадрами [2,3]. Проведення 
антитерористичної операції (АТО) на сході України, в ході 
якої активно використовується сучасна бойова вогнепальна 
зброя, призвела до масових надходжень поранених з 
тяжкою бойовою травмою, медична допомога надавалася 
цивільними лікарями районних та міських лікарень в 
зоні АТО. В подальшому  при лікуванні  поранених та 
аналізу надання медичної допомоги  виявили цілу низку 
проблем, зокрема, українські медики не мають  належної  
підготовки та практики роботи в умовах бойових дій, 
також медикам складно зорієнтуватись, як лікувати 
ураження від сучасної зброї [3].  Експерти пояснюють, що  
при підготовці медичних кадрів необхідно   належну увагу 
приділяти  саме тактичній медицині. Іншими словами, це 
низка простих навичок, які дозволяють підвищити шанси 
бійця на виживання в умовах війни[4,6,7]. Над цією галуз-
зю медицини спершу працювали американські експерти, 
а з часом вона поширилась у країнах НАТО.  Саме тому, 
надзвичайно  актуальним  для суспільства, насьогодення, 
є питання подальшого удосконалення системи післяди-
пломної військово-медичної підготовки фахівців[1,4]. 

Основна частина. Дослідження було проведене за допо-
могою вивчення фахової галузевої літератури та тестування 
лікарів-курсантів суміжних кафедр та циклів тематичного 
удосконалення, що проходили підготовку на кафедрі медици-
ни катастроф та військово-медичної підготовки НМАПО іме-
ні П.Л. Шупика. Навчання проводили за двома напрямами. 

1. Надання медичної допомоги в умовах надзвичай-
них ситуацій – уніфікованої програми післядипломного 
навчання лікарів та практичні навички відповідно до між-
народних  навчальних  програм (BLS, ALS, ACLS, ATLS, 
PALS) з оволодінням основ медичного сортування за сис-
темою  START [5].

2. Тактична військово-медична  допомога   (  протокол  
Tactіcal Combat Casualty Care (ТССС)). Даний протокол 
містить алгоритми надання медичної допомоги пораненим 
з бойовою травмою яка загрожує життя [1,6,7]:

2.1 основи тактичної медичної допомоги під вогнем. 
Перш за все спрямована на те, щоб не допустити збіль-
шення кількості поранених, та продиктована умовами бою, 
коли сам постраждалий і медик-рятувальник знаходяться 
під вогнем противника. Залежить від невеликої кількості 
медичного обладнання, яке кожен воїн може взяти з собою;

2.2 основи  тактичної  польової медичної допомоги. 
Починається, лише тоді, коли і постраждалий, і медик зна-
ходяться в безпечній зоні. Так само обмежена кількістю 
обладнання, яке доступне медику або іншому військовому, 
який надає допомогу;
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2.3 основи тактичної евакуаційної медичної допомо-
ги під час евакуації : включає як  немедичну евакуацію 
поранених- немедичним транспортом  (CASEVAC),   так і 
медичну евакуацію (MEDEVAC) [1,7].

Відпрацювання основних навичок тактичної медицини
1. Алгоритм надання допомоги пораненим –  С-А-В-С( 

Critical bleeding, Airways, Breathing, Circulation), MARCH 
(Massive Hemorrhage-Airways-Respiration-Circulation-Hy-
pothermia)

2. Зупинка кровотечі.   
2.1. Джгут при застосуванні в тактичних умовах (The 

Combat Application Tourniquet® (CAT)); 
2.2. Індивідуальний перев’язувальний пакет (Combat 

Gauze), також називається гемостатичним бандажем. Він 
зупиняє кровотечу за допомогою тиску і     хімікату. Він 
входить до складу поліпшеного комплекту для надання 
першої допомоги (IFAK);

2.3. Індивідуальний компресійний бандаж з аплікато-
ром;

2.4. Техніка тампонування рани. 
3. Відкриття дихальних шляхів:  Застосування назо- 

орофарингеальних трубок;
4. Допомога при пневтотараксі з застосуванням:
- голкової декомпресії;

Блок Лікарі-стоматологи Лікарі-терапевти          Всього

Коефіцієнт успішності
Приріст 
знань %

Коефіцієнт успішності
Приріст 
знань %

Коефіцієнт успішності Приріст 
рівня 

знань %
До 

навчання
Після 

навчання
До 

навчання
Після 

навчання
До 

навчання
Після 

навчання

1 0,48±0,048 0,70±0,044* 19,08 0,51±0,049 0,75±0,042* 21,08 0,50±0,034 0,72±0,034* 20,26

2 0,58±0,047 0,82±0,037* 31,34 0,52±0,047 0,75±0,041* 39,5 0,57±0,033 0,80±0,038* 41,42

3 0,50±0,048 0,84±0,035* 46,70 0,49±0,047 0,77±0,41* 53,72 0,50±00,34 0,69±0,032* 54,72

Всього 0,50±0,048 0,75±0,041 50,76 0,52±0,049 0,75±0,42* 45,09 0,51±0,034 0,75±0,032* 59,29

Показники рівня підготовленості лікарів до і після навчання

Примітка:  р<0,001  порівняно з середніми величинами до навчання. 1 – блок питань по наданню  ЕМД в зонах НС; 2 – блок 
питань по перввинному огляду та елементам медичного сортування;. ІІІ – питання ВМП. 

- торакоцентезу з використанням одномоментного 
дренажу;

- використання герметичної оклюзивної наліпки  
HALO.

5. Допомога при опіках та переломах.
5. Запобігання гіпотермії.
7. Стабільна позиція на боку.
8. Основні протишокові заходи [1,5,6,7]
В тестуванні брали участь 123 лікаря-курсанти, з 

яких складали  58 – лікарі-стоматологи, та 65 – лікарів-
терапевтів.  Тестування проводили до  початку проведення 
курсу навчання та після проведеного курсу. Було запро-
поновано відповісти на ряд  запитань в 3-х блоках питань 
щодо надання  екстреної медичної допомоги (ЕМД) в умо-
вах  надзвичайних ситуацій (НС)  та військово-медичної 
підготовки (ВМП). 1-блок питань: надання  ЕМД в зо-
нах НС; 2 – блок питань: первинний огляд  та елемен-
там медичного сортування за системою START; 3 – блок 
питань щодо тактичної військово-медичної допомоги 
(ТССС). Статистичну обробку результатів було проведено 
шляхом перевірки одноманітності груп респондентів  
та розраховано з використанням коефіцієнта кореляції 
Пірсона (p)  Показники рівня підготовленості лікарів до і 
після проведення навчального курсу показано на таблиці 1.

Оцінка ефективності запропонованої нами техно-
логії навчання по  наданню медичної допомоги  в зонах 
НС та тактичної військово-медичної допомоги(ВМП) за 
результатами повторного тестування курсантів показали. 
Якщо лікарі-стоматологи  до навчання мали рівень під-
готовленості до навчання  ВМП 41,01% то після навчан-
ня цей показник збільшився  до 87,71% (р<0,001). Серед 
лікарів-терапевтів рівень підготовленості   до навчання 
ВМП не перевищував 31,88%, а після навчання досягнув 
84,28% (р<0,001). Таким чином, після навчання приріст 
рівня знань  по ВМП  склав 46,70% (р<0,001) у лікарів-
стоматологів та відповідно  53,72%  у лікарів терапевтів. 
Особливо слід відзначити результати тестування по блоку 
питань  принципів надання медичної допомоги  в зонах 
НС,  якщо лікарі-стоматологи  до навчання мали рівень 
підготовленості  72,01% то після навчання цей показник 
збільшився  до 91,07% (р<0,001). Серед лікарів-терапевтів 
рівень підготовленості   до навчання не перевищував 
61,01%, а після навчання досягнув 82,09% (р<0,001).  Та-
ким чином, приріст рівня знань у лікарів стоматологів 
19,08% та відповідно 21,08% у  лікарів-терапевтів.  Аналіз 
результатів визначив, що лікарі  в певній мірі підготовле-
ні до наданню  ЕМД  постраждалим  в зонах НС і менш 
підготовлені з питань ВМП . Лікарі-терапевти  в значній 
мірі підготовлені з питань первинного огляду, медичного 
сортування. Для підвищення інформативності тестування 

доцільно  збільшити обсяг вибірки до репрезентативних 
значень за фахом та стажем роботи, доповнити тестами на 
фантомах або макетах.

Висновки. Проблеми підготовки медичних фахівців 
з питань ВМП  залишаються актуальними на всіх етапах 
навчання ( як додипломного так і післядипломного) .

Необхідно більше уваги звертати підготовці  медич-
них фахівців  в питаннях   тактичної  військово-медичної  
допомоги з використанням міжнародних навчальних про-
грам, що забезпечить належний рівень знань та навичків в 
умовах  бойових дій. 

Після проведеного  нами курсу навчання приріст рів-
ня знань  по військово-медичній підготовці, згідно прове-
деного тестування, складає майже 59%. 
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ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОГАЛИНИ ЗАГАЛЬНОХІРУРГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИКОНАННІ 
ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ДИТЯЧИМИ ХІРУРГАМИ

В. І. Сушко, В. А. Дігтяр, О. М. Барсук, Л. М. Харитонюк, М. О. Камінська, Д. М. Лук’яненко 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Основне завдання кафедр дитячої хірургії при 
підготовці лікарів-інтернів є оволодіння практичними 
навичками. Викладачі дуже часто натрапляють на прогалини 
загальнохірургічної підготовки, що унемож ливлює своєчасне 
засвоєння. Шляхи відновлення цієї проблеми полягають 
у професійній орієнтації, яка повинна знаходитися під 
контролем викладачів та здійснюватися поступово протягом 
шести років навчання у ВНЗ та післядипломній освіті.

Основна частина. Бажання стати дитячим хірургом 
виникає у випускників дуже часто після закінчення ВНЗ, 
але це вважається вже запізно. Тому основним шляхом 
відновлення прогалини загально хірургічної підготовки є 
робота в наукових студентських гуртках на кафедрах хі-
рургічного профілю. Топографічна анатомія та оперативна 
хірургія є основа основою для майбутніх дитячих хірур-
гів. Не бажання виконувати хірургічні маніпуляції на цій 
кафедрі призводять до проблем при засвоєнні практичних 
навичок за програмою лікаря-інтерна дитячого хірурга.

На кафедрах дитячої хірургії медичних вузів підготовка 
та проведення занять відповідає ІІІ рівню професійних на-
вичок (автоматизовані професійні дії) та професійні вміння 
(здатність оперувати знаннями та навичками у вирішенні 
не типових, ускладнених професійних завдань). Робота в 
студентському науковому гуртку кафедри дитячої хірур-
гії впливає на ступінь засвоєння і володіння практичними 
навичками та є початком цього відновлення. Лікар-інтерн, 
який займався в студентському науковому гуртку кафедри 
вже будучі студентом міг засвоїти послідовність виконання 
того чи іншого практичного навичку, бачив на яву, як це ро-
биться і тому може бути готовим до виконання. На заняттях 
з лікарями-інтернами не завжди трапляється така нагода чи 
можливість, виконати практичний навичок самостійно: не 
було хворого на той час, маніпуляція була віддана другому 
інтерну і таке інше. Але при виконанні тієї чи іншої мані-
пуляції, що проводиться на занятті в студентському гуртку 
лікар-інтерн в екстремальній ситуації, яка підштовхує до 
надання невідкладної допомоги, може це здійснити. 

Наступним шляхом ліквідації прогалини загально-
хірургічної підготовки полягає в тому, що деякі маніпуляції 
можна виконати самостійно на муляжах та манекенах, 
тренажерах в умовах, що наближені до реальних. Це 
потребує оснащення кімнати практичних навичок на кожній 
кафедрі, що сприятиме вирішенню професійних завдань.

Оволодіння більше всього залежить від самого лікаря-
інтерна, який навчається на кафедрах хірургічного профі-
лю. Він повинен знайти таку можливість на додаткових 
чергуваннях, або проявити самоініціативу при наявності 
відповідного хворого, ширше використовувати при відпо-
відній домовленості патолого-анатомічне відділення, де 
на усіх органах можна виконати відповідну операцію.

Що стосується оперативних втручань та їх виконання, то 
за програмою ступінь «володіє або оволодів» складає 23% - 
це операції, які виконуються при відкритому традиційному 
втручанні. Але на сьогодні з впровадженням нових техноло-
гій - лапароскопії, цей відсоток зменшується на 7%. Це такі 
найбільш поширенні оперативні втручання: апендектомія, 
ушивання перфорації при виразці шлунку та дванадцятипалої 
кишки, патологія жовчного міхура, захворювання підшлунко-
вої залози, роз’єднання злук при непрохідності. 

На сучасному рівні основним видом оперативного 
втручання є лапароскопія. Знання анатомічного розташу-
вання органів черевної порожнини та анатомо-фізіо логічні 
особливості у дітей засвоюються лікарями-інтер нами значно 
раніше. Одним із видів засвоєння практичних навичок 
по циклу лапароскопії є робота з тренажером. Інтерни 
працюють на тренажері фірми «Karl Storz». В комплект 
тренажера входить: оптична система, відеосистема, каркас, 
що імітує черевну порожнину, а також інструменти для 
маніпуляцій. При роботі на тренажері інтерни, в першу чергу, 
відпрацьовують відеомоторні навички, відчуття інструментів. 
Потім оволодівають простими навичками захвату та 
утримання тканин. Обов’язково вивчають формування 
петлі та інтракорпорального вузла Редера. Проводять прості 
маніпуляції та накладання різних видів швів.

Висновки.  1. Розподіл лікарів в інтернатуру після 
закінчення ВНЗ повинно здійснюватися за профільними 
дисциплінами і особливо з урахуванням професійної орі-
єнтації випускника.

2. Шляхами відновлення прогалини загальнохірургіч-
ної підготовки є робота в науковому студентському гуртку, 
використання кімнат практичних навичок з відповідними 
тренажерами, додаткові чергування та користування па-
тологоанатомічним відділенням, а також робота з трена-
жерами фірми «Karl Storz», що загалом сприяє виконан-
ню практичних навичок.

3. Кафедри хірургічного профілю повинні сприяти 
професійній орієнтації випускників.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ

В. К. Тащук, П. Р. Іванчук, С. І. Гречко, О. Ю. Поліщук

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Розвиток сучасних технологій дозволяє удосконалю-
вати навчальний процес, робити його все більш інтерак-
тивним. Застосування дистанційних технологій робить 
можливим проведення навчання для широкої аудиторії без 
відриву від місця проживання та роботи.

Досвід проведення онлайн лекцій на кафедрі внутріш-
ньої медицини, ФР та СМ показує, що поряд з відомими 
превагами даної методики, існують також певні труднощі 
та недоліки. При підготовці до проведення онлайн лекцій 
виникає питання сумісності технічного та програмного 
забезпечення у лекторів та слухачів, особливо коли є де-
кілька віддалених лекторів і, так само, декілька віддале-
них груп слухачів. Також не менш важливим є потужність 
комп’ютерної бази, котра може бути не достатньою, осо-
бливо у віддалених районах. Так само пропускна швидкість 

мережі Інтернет може сильно варіювати у різних закладах 
охорони здоров’я та різних населених пунктах. При прове-
денні лекції старим способом «лектор-зал», викладач, ко-
трий бачить аудиторію, її реакцію, зацікавленість окремими 
фрагментами, може завжди змінити плин та формат подан-
ня матеріалу, відповісти на запитання, зробити деякі уточ-
нення, відповідно до поточного моменту. При проведенні 
онлайн-лекції, навіть у форматі двосторонньої відео конфе-
ренції такий контакт із аудиторією є набагато слабшим. 

Таким чином, при проведенні онлайн лекцій потрібно 
враховувати можливі недоліки та «вузькі місця» у даної 
методики, котрі вимагають розробки абсолютно нових 
підходів до створення лекцій, подання та викладання ма-
теріалу, готовності самих слухачів саме до такого формату 
навчання.
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У статті розглянуто проблему недостатньої практичної підготовки лікарів на етапі післядипломної освіти. Для підвищення 
якості навчання рекомендовано застосування тренінгів на фантомах, що дозволяє відпрацьовувати деякі практичні навички безпеч-
но для пацієнтів, моделювати і контролювати різні мануальні дії у випадках, що потребують невідкладної медичної допомоги. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЧАСТКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ В НАВЧАЛЬНОМУ 
ПЛАНІ МАГІСТРА ФАРМАЦІЇ

І. О. Федяк, Д. В. Семенів, М. І. Мойсеєнко

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. У Концепції розвитку фармацевтичного сек-
тору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 рр. 
прописано необхідність зростання якісного професійного 
рівня підготовки спеціалістів з орієнтацією на міжнародні 
освітні стандарти. Тому введення ступеневої фармацев-
тичної освіти є своєчасним, як і необхідність прийняття 
нового навчального плану магістра фармації. 

Мета роботи: аналіз діючих стандартів підготов-
ки спеціалістів за напрямком «Фармація» спеціальності 
«Фармація» (Освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКХ) спеціаліста та Освітньо-професійної програми 
(ОПП), 2004 р.), та розробка пропозицій до відсотка годин 
організаційно-економічного циклу підготовки.

Основна частина. Виявлено, що випускник вищого 
фармацевтичного закладу повинен уміти виконувати 39 ти-
пових задач діяльності, які об’єднані у 4 виробничих функції 

– проектувальну, виконавську, організаційну, управлінську. 
19 типових задач діяльності із 39-ти – суто організаційно-
економічні, а ще 5 – спільні з іншими напрямками; по 4 
типові задачі власне хімічні і фармакогностичні, 2 – ток-
сикологічні (разом 8 задач хімічного циклу підготовки), 
ще по 3 – спільні з іншими напрямками; 3 задачі – власне 
медико-біологічні та ще 4 – суміжні; 2 типові задачі діяль-
ності – власне технологічні і ще 3 – спільні. Отже, з огляду 
на аналіз діючого ОКХ не вбачаємо доцільним зменшення 
частки організаційно-економічного циклу підготовки магі-
стра фармації, оскільки власний відсоток цих функцій ста-
новить 49 %, а разом зі суміжними – 62 %.

Висновок. Розгляд питання співвідношення між ци-
клами підготовки слід розпочинати з розробки стандартів 
за напрямком «Фармація», а частку годин організаційно-
економічного циклу не доцільно опускати нижче 20 %.
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In the article the problem of insuf cient practical training  in  post-graduate medical education  process is given. In order to provide 
high quality of medical care  in clinics, an advance trainings with using of fantom, which permit  to work some practical skills safe fore 
patients, to model and control different manual action, which need emergence medical care.

такі технології та створює і нагромаджує багаж різних 
сценаріїв, веде методичну роботу, розробляє і підтримує 
у робочому стані засоби навчання: програмне забезпечен-
ня, комп’ютери, тренажери, симулятори, фантоми, моделі 
та професійне обладнання. У цьому сенсі також бракує 
єдиної системи оцінювання результатів симуляційного на-
вчання для всіх зазначених фахівців [1]. 

У симуляційних центрах, як правило, здійснюється 
підготовка студентів медичних університетів або коледжів 
за основними кластерами практичного тренінгу: хірургія, 
сестринська справа та догляд за хворими, реаніматологія 
й інтенсивна терапія, акушерство та гінекологія. Відпра-
цювання практичних навичок у центрах є складовою час-
тиною клінічної підготовки, одним із механізмів, що за-
пускає і формує мотивоване на високе оволодіння фахом 
клінічне мислення медика [8, 9, 10 ]. 

Освітня цінність використання СТ для студентської ау-
диторії зрозуміла і, безперечно, мотивована багатьма чинни-
ками. Проте навчальна та соціальна роль СТ на післядиплом-
ному етапі освіти лікарів ще вивчена недостатньо. Головний 
медичний спеціаліст Великої Британії Лайм Дональдсон 
(Donaldson, 2008) висловив думку, з якою неможливо не по-
годитися: «Професійна підготовка на підставі симуляції має 
бути повністю інтегрована й фінансована в межах освітніх 
програм лікарів на всіх етапах навчання» [1, 5].

Нині є всі підстави вважати, що СТ найближчим ча-
сом неминуче будуть упроваджені в процес підготовки та 
перепідготовки лікарів з досвідом практичної діяльності. 
А спонукатимуть його три основні чинники: динаміка тех-
нологічного процесу (розробки сучасного обладнання, яке 
забезпечує точнішу симуляцію клінічних подій в умовах, 
близьких до реальних), зростання свідомості пацієнтів 
щодо вимог до фахової компетенції лікаря, розуміння під-
вищення рівня безпеки в охороні здоров’я з боку громад-
ськості та політичних сил.

Усе це науково обґрунтовує створення потужних си-
муляційних центрів (регіональних, університетських, 
міжвузівських), які мають бути координаторами навчаль-
ного процесу і гарантами якості симуляції на всіх етапах 
підготовки спеціалістів. Такий підхід робить СТ навчан-
ня провідним механізмом міжпрофесійної підготовки, до 
якого матимуть рівний доступ усі фахівці Це, на думку З. 
З. Балкізова [1], допоможе спеціалізованим організаціям, 
вищим навчальним закладам та викладачам працювати ра-
зом для розробки міждисциплінарних і міжпрофесійних 
інтегрованих програм симуляції. 

Основна частина Саме в напрямку міждисциплі-
нарного та міжпрофесійного підходу до розробки інте-
грованих програм симуляції знайшли перспективу і в 
Харківській медичній академії післядипломної освіти 
(ХМАПО). Ця перспектива полягає у запровадженні СТ 
у системі практично-орієнтованого навчання лікарів, 
включаючи всі форми їх підготовки: інтернатура, спеці-
алізація та цикли тематичного вдосконалення. Кінцева 
мета симуляційного навчання лікаря будь-якої спеці-
альності – зниження лікарських помилок та зменшення 
ускладнень, а для ЛЗПСМ слід додати ще й підвищення 
якості надання первинної медико-соціальної допомоги 
(ПМСД) населенню [3, 4]. 

У 2015 р. у ХМАПО наказом ректора було створено 
низку навчально-тренінгових центрів, де в межах дер-
жавних освітніх програм і стандартів вищої професій-
ної освіти, програм післядипломної освіти з’являється 

Вступ. Міжнародний досвід засвідчує, що сьогод-
ні запорукою якісної підготовки висококваліфікованого 
спеціаліста медичної галузі є практико-орієнтоване на-
вчання. У системі післядипломної освіти саме за рахунок 
виконання реальних практичних завдань, відпрацювання 
та закріплення практичних навичок без нанесення шкоди 
пацієнту, розвитку здібностей миттєво приймати рішення 
та бездоганно виконувати безліч маніпуляцій та втручань, 
у медика удосконалюються професійні компетенції на всіх 
етапах безперервного професійного розвитку [2, 6, 7]. 

Для втілення способу реалізації компетентнісної моделі 
професійного становлення лікаря (від студента до спеціаліс-
та) у більшості країн світу застосовують симуляційні техно-
логії (СТ), які є новим напрямом підготовки висококваліфіко-
ваних медичних кадрів [9]. СТ об’єднують широкий діапазон 
методик навчання лікаря: від різноманітних тренажерів, на 
яких відпрацьовуються практичні навички з високим рівнем 
реалістичності, до комп’ютерних і віртуальних моделей для 
удосконалення алгоритмів дій із різними клінічними ситуаці-
ями. Як результат зазначені інноваційні технології навчання 
мінімізують кількість лікарських помилок, орієнтують лікаря 
на майстерність командної праці, формують уміння врахову-
вати точку зору іншого спеціаліста, розвивають комунікатив-
ні навички, а також сприяють розвитку інтелектуальної само-
стійності та професіоналізму фахівця [1]. 

Головними перевагами симуляційного навчання для сис-
теми охорони здоров’я визнано: клінічний досвід у віртуаль-
ному середовищі без ризику для пацієнта, об’єктивна оцінка 
досягнутої майстерності, необмежена кількість повторюван-
ня для відпрацювання навичок і ліквідації помилок, зниження 
стресу при самостійному виконанні маніпуляцій. 

Нині накопичено достатній досвід застосування си-
муляційних (імітаційних) методів у медичній освіті (пе-
реважно за кордоном), де зазначені технології з’явилися 
значно раніше [11, 12, 13 ]. Із цією метою навіть створено 
Європейську спілку симуляційних технологій (SESAM), 
Європейську спілку користувачів симуляторів пацієнта 
(HPSN) та інші організації. Цікавим є досвід Республі-
ки Молдова, де в 2013 р. за фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу було створено Університетський центр 
симуляційного навчання в медицині (УЦСНМ), який за 
діапазоном пропозицій послуг у галузі медичної освіти 
та оснащенням навчального та наукового процесу в най-
ближчому майбутньому може стати одним із найпотужні-
ших центрів симуляційного навчання в Східній Європі. 

У 2014 р. в Одесі на базі Університетської клініки 
Одеського Національного медичного університету було 
відкрито навчальний симуляційний центр, де встановили 
сучасні віртуальні симулятори, які повністю дублюють 
поведінку людського організму, його дихання, кровообіг 
тощо. Останнім часом в інших містах України (Запоріж-
жя, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ та ін.) створено 
симуляційні центри з сучасним обладнанням, навчання 
в яких супроводжується візуалізацією, звуковими та так-
тильними ефектами, що створює можливість наблизити 
лікаря до реальної обстановки, відчути ситуацію.

Утім, визнаючи певні переваги симуляційних центрів, 
слід вказати на чинники, що перешкоджають їхньому ши-
рокому розповсюдженню, а саме: висока вартість навчаль-
ного обладнання, відсутність затверджених уніфікованих 
методик їхнього використання. Суттєвим є й дефіцит ви-
кладацького складу (викладачі-тренери, навчальні май-
стри, експерти, техніки й інженери), який використовує 
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можливість для розвитку майстерності фахівців через 
застосування методів симуляційного навчання, створю-
ється навчально-методичний супровід на циклах після-
дипломної освіти лікарів [3, 7]. У навчально-тренінгових 
центрах ХМАПО для відпрацювання практичних навичок 
використовуються комп'ютеризовані манекени, екранні 
симулятори (дозволяють імітувати відповідну реакцію); 
анатомічні моделі (використовуються для навчання окре-
мим умінням і навичкам); фантоми – модель людини або 
його частини в справжню величину, що заміщає оригі-
нал, який зберігає тільки деякі важливі його властивості 
(сприяє формуванню системи взаємопов'язаних умінь і 
навичок); манекени – фігури, на яких можна формувати 
систему взаємопов'язаних умінь і навичок; тренажери – 
пристрої для штучного створення (імітації) різних ситу-
ацій або об'єктів, що дозволяє формувати окремі навички 
та вміння; стандартизовані пацієнти; системи ситуацій-
них завдань; навчальні ігри клінічного типу (дозволяють 
формувати вміння клінічного мислення); навчальні ігри 
організаційно-діяльнісного типу (сприяють формуванню 
професійних умінь і навичок організаційного характеру).

У межах Національного проекту «Вчасна допомога» в 
ХМАПО на базі кафедри медицини невідкладних станів, 
медицини катастроф створений навчально-тренінговий 
центр, діяльність якого здійснюється згідно з Положен-
ням про регіональний тренінговий центр, що затверджене 
Директором Департаменту охорони здоров’я Харківської 
обласної державної адміністрації. Центр обладнаний си-
муляційними програмно-апаратними комплексами, які до-
зволяють відтворювати на манекені клінічні, електрокар-
діографічні, електроенцефалографічні ознаки будь-яких 
невідкладних станів, ознаки ефективності або неефек-
тивності реанімаційних заходів при невідкладних станах, 
передавати в реальному режимі часу зображення реаніма-
ційних заходів та реакцій манекена в навчальну кімнату, 
де знаходиться наступна підгрупа слухачів. Зазначений 
тренінговий центр є місцем відпрацювання на тренажерах 
слухачами всіх спеціальностей реанімаційних заходів, а 
також місцем навчання саніструкторів і бійців Української 
армії та волонтерів, які опікуються проблемами психічної 
реабілітації та елементамами екстреної допомоги при бо-
йовій травмі тощо. За останні два роки практичні навички 
у навчально-тренінговому центрі відпрацювали 3547 слу-
хачів та лікарів-інтернів.

У 2015 році на базі кафедри дерматовенерології та 
ВІЛ/СНІДу ХМАПО у КЗОЗ «Обласний центр профілак-
тики та боротьби зі СНІДом» м. Харкова відкрито Харків-
ський міжрегіональний тренінговий центр з питань ВІЛ/
СНІДу. У центрі проходять навчання лікарі різних спеціа-
лізацій, медичні сестри, соціальні працівники (мультидис-
циплінарні команди), які вивчають питання ВІЛ-інфекції, 
антиретровірусної терапії, ко-інфекції ВІЛ/туберкульозу, 
опортуністичних інфекцій, добровільного консультування 
та тестування на ВІЛ.

У 2015 році за підтримки офісу Управління ООН із 
наркотиків та злочинності (UNODC) в рамках проекту 
HIV PLEDGE, з метою практичного оволодіння імплемен-
тованими міжнародними модулями у ХМАПО організо-
ваний Ресурсний тренінговий центр, який оснащений су-
часним інтерактивним обладнанням. У центрі проходять 
підготовку спеціалісти, залучені до надання послуг для 
людей, що споживають наркотики, а саме: впроваджують-
ся міжнародно визнані «кращі практики» та стандарти в 
області тренінгів, стимулюється збір, систематизація та 
поширення сучасних знань та методів для надання всеохо-
плюючого та інтегрованого лікування наркотичної залеж-
ності для осіб, які споживають наркотики; розробляються 

курси дистанційного навчання для лікарів,  залучених до 
надання послуг для зазначеної категорії людей. 

На базі кафедри ендоскопії та хірургії ХМАПО в 2015 
році створений міжкафедральний центр симуляційного 
навчання (віртуальна операційна). Для ефективної роботи 
центру придбано лапароскопічний віртуальний симулятор 
портативного типу (виробник Epona Medical, Нідерланди) 
–  інноваційний інтуїтивно зрозумілий тренажер віртуаль-
ної реальності для відпрацювання навичок, необхідних 
для мінімально інвазивної хірургії фахівцям різних хірур-
гічних спеціальностей. Це сучасне високотехнологічне 
обладнання є ефективним навчальним комплексом для 
навчання прийомам і методикам оперування, отримання 
практичних навичок за програмами спеціалізації з ендос-
копічної хірургії, лапароскопії, торакоскопії, ендоскопіч-
ної урології, лапароскопічної гінекології, ортопедії, онко-
логії, загальної хірургії.

Оволодіння слухачами практичними навичками на 
кафедрах лабораторного профілю (кафедра клінічної ла-
бораторної діагностики, медичної паразитології та тропіч-
них хвороб, кафедра судово-медичної експертизи, кафедра 
патологічної анатомії) також здійснюється за допомогою 
СТ (комп’ютерні тренажери, банки ситуаційних завдань, 
сценарії навчальних ігор клінічного типу). Для забезпечен-
ня спеціальної підготовки фахівців зазначеного напрямку 
кафедри лабораторного профілю ХМАПО забезпечені су-
часними потужними мікроскопами з фото-приставками, 
що дозволяє виведти зображення гістологічних або ци-
тологічних препаратів на монітори комп'ютерів та екрани 
інтерактивних дошок. Під час проведення циклів спеціа-
лізації, тематичного удосконалення та передатестаційних 
циклів використання СТ дозволяє оптимізувати проведен-
ня майстер-класів з питань дослідження макро- та мікро-
препаратів, а також проведення семінарів-тренінгів.

Новим освітнім напрямком у навчальному процесі 
ХМАПО стала інноваційна СТ «віртуальний пацієнт». 
Застосування цієї технології спрямоване на поліпшення 
практично орієнтованої підготовки лікарів-інтернів та 
лікарів-спеціалістів, розвиток їх клінічного мислення та 
здібності оперативно і самостійно приймати лікарські рі-
шення, а також як засіб діагностики знань та умінь слу-
хачів. Для успішного виконання цього проекту на базі 
системи Ореn Labyrinth запущено власний сервер академії 
для роботи з віртуальними пацієнтами, а також створені 
кейси, які мають бути покладені в основу ситуаційних за-
вдань. До роботи залучено кафедру загальної практики 
– сімейної медицини та кафедру рентгенології та дитячої 
рентгенології, а також окреслена концепція розвитку цьо-
го напряму. Наступним кроком зазначеної освітньої техно-
логії має бути залучення до неї інших кафедр академії та її 
впровадження в загальну концепцію розвитку ХМАПО. 

Концептуально новим напрямком освітнього процесу 
медичних кадрів в академії, причому вперше в Україні, 
стало впровадження СТ навчання за методикою «стан-
дартизований пацієнт». До цього інноваційного проекту 
було залучено молодих талановитих студентів театраль-
ного факультету Харківського національного університе-
ту мистецтв (ХНУМ) ім. І. П. Котляревського. У межах 
договору про співробітництво (між ХНУМ та ХМАПО) 
для студентів-акторів була розроблена програма навчання, 
яка дозволяє актору на практиці симулювати клінічні ви-
падки або стани з високим ступенем реалістичності згідно 
з заданим клінічним сценарієм. Можна сподіватися, що в 
майбутньому впровадження зазначеної технології навчан-
ня лікарів (зокрема лікарів первинного контакту) сприяти-
ме запобіганню лікарських помилок у психологічних за-
садах взаємодії «лікар –пацієнт». А у далекій перспективі 
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зазначену технологію можна буде застосовувати при про-
веденні об’єктивного структурованого клінічного іспиту 
(ОСКІ) (Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) 
– сучасного типу оцінювання знань лікарів, який широко 
використовується за кордоном.

Висновки: 1. Сучасні тенденції реформування в сис-
темі охороні здоров’я вимагають активного впровадження 
в навчання лікарів на післядипломному етапі практично-
орієнтованої освіти симуляційних технологій навчання.

2. Перспективи використання СТ у підготовці слуха-
чів за різними спеціальностями та на всіх етапах навчання 
(інтернатура, спеціалізація, передатестаційні цикли) обу-
мовлюють стратегічні завдання та можливості їх викорис-
тання в процесі післядипломного навчання лікарів та під-
готовки фахівців для практичної медицини.  
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Ю. А. Коломійченко,  Л. Г. Волошина

Харківська медична академія післядипломної освіти

FORMATION OF COMPETENCE TO DOCTORS POSTGRADUATE STAGE BY MODERNIZING 
APPROACHES TO CONTINUING MEDICAL EDUCATION

O. M. Hvisjuk, V. G. Marchenko, A. S. Kuzjmenko, V. V. Zherebkin, M. O. Bortnyj, A.V. Yalovchuk, A. M. Lapina, 
Yu. A. Kolomiychenko, L.G. Voloshina 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Представлений досвід Харківської медичної академії післядипломної освіти використання інноваційних освітніх техноло-
гій, проведення дистанційних навчальних курсів та циклів тематичного удосконалення з актуальних тематик. Показано, що за-
значені заходи сприяють формуванню компетентності лікарів на етапі післядипломного навчання та підвищують ефективність 
безперервного професійного розвитку лікарів.

The experience of Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education use of innovative educational technologies, distance 
learning courses and advanced training courses current topics was presented. It is shown that these measures contribute to the formation 
of competence of doctors during postgraduate training and improve the effectiveness of continuing medical education.



319

Вступ. Як відзначив міністр охорони здоров’я 
України Олександр Квіташвілі під час зустрічі із науково-
викладацьким складом Тернопільського державного 
медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 28.03.2016 
р. - «Реформа охорони здоров`я спрямована на підвищен-
ня якості медичної освіти» [1].

Згідно Закону України «Про вищу освіту» якість ви-
щої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, нави-
чок, інших компетентностей, що відображає її компетент-
ність відповідно до стандартів вищої освіти [2].

Згідно Закону України «Про вищу освіту» компетент-
ність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати професій-
ну та подальшу навчальну діяльність і є результатом на-
вчання на певному рівні вищої освіти [3].

Таким чином, набуття лікарями відповідних компетент-
ностей на певних етапах навчання нерозривно пов’язане з 
успішністю їх подальшої навчальної діяльності.

Постійне зростання рівня складності медичних тех-
нологій, колосальний потік нових наукових даних, який 
обумовлює частий перегляд (через 3 – 5 років) заснова-
них на даних доказової медицини рекомендацій (клініч-
них протоколів) з діагностики, профілактики та лікуван-
ня всіх захворювань, потребує модернізації підходів до 
безперервного професійного розвитку лікарів: залучення 
інноваційних освітніх технологій для реалізації на високо-
му рівні програм післядипломної підготовки (інтернатура, 
спеціалізація, передатестаційний цикл), подальше підви-
щення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення 
не рідше 1 разу на 2 – 3 роки та доступність для лікарів 
дистанційних навчальних курсів.

Основна частина. Харківська медична академія піс-
лядипломної освіти (ХМАПО, академія) має багаторічний 
успішний досвід втілення компетентністного підходу до 
післядипломного навчання лікарів шляхом застосування 
інноваційних освітніх технологій, створення навчальних 
планів та програм і проведення циклів тематичного удо-
сконалення з актуальних та соціально важливих питань 
для різних контингентів слухачів, впровадження елемен-
тів дистанційного навчання в цикли спеціалізації та підви-
щення кваліфікації.

Починаючи з 2009 року в академії використовуються 
комплекси оперативного контролю знань слухачів різних 
моделей («Smart Senteo», «Interwrite CPS Spark» та інші). 
На теперішній час академія має 16 комплектів із можливіс-
тю одночасного тестування до 240 слухачів, на кафедрах 
академії створені бази тестових завдань, які включають 
від декількох десятків до декількох сотень питань . 

Комплекс оперативного контролю знань - це засіб ін-
терактивного навчання, який забезпечує можливість від-
повідати на тестові завдання за допомогою бездротових 
пультів (клікерів), здійснювати автоматичну обробку всіх 
отриманих відповідей і подавати узагальнені результати 
всім учасникам для обговорення.

Комплекси оперативного контролю знань складають-
ся з персональних бездротових пультів (клікерів), при-
ймача сигналу (ресивера), з'єднаного через роз'єм USB з 
ноутбуком або комп'ютером, на якому встановлено відпо-
відне програмне забезпечення (Мал. 1). Пульт являє со-
бою пристрій з декількома кнопками, що мають цифрові 
позначення, для передачі сигналу на приймач. Проектор 

необхідний для відображення питань та варіантів відпо-
відей на екрані.

Малюнок 1. Основні компоненти комплексу опера-
тивного контролю знань слухачів

Програмне забезпечення дозволяє створювати різні 
тестові завдання, в тому числі з множинним вибором, які 
демонструються всім слухачам, присутнім в аудиторії.

Для відповіді слухачеві необхідно натиснути на кноп-
ку з цифрою, що відповідає номеру обраного варіанта від-
повіді. Статистична обробка всіх отриманих відповідей 
здійснюється автоматично з наступним поданням узагаль-
нених результатів в цифровому або графічному вигляді на 
екрані для обговорення. Залежно від мети використання і 
програмних можливостей система може аналізувати ста-
тистику відповідей всієї групи або індивідуальну статис-
тику відповідей кожного слухача.

Напрями використання комплексів оперативного 
контролю знань в навчальному процесі (Мал. 2):

- інтерактивне навчання на лекційних заняттях («клі-
керна лекція») при роботі з великими групами слухачів. 
Прийом відповідей при цьому варіанті роботи системи 
здійснюється переважно в анонімному режимі.

- поточне (діагностичне) оцінювання. В даному ви-
падку необхідна попередня реєстрація всіх учасників для 
забезпечення персонального прийому відповідей.

Малюнок 2. Алгоритм застосування комплексу опера-
тивного контролю знань на інтерактивній лекції

Застосування комплексів оперативного контролю 
знань в навчальному процесі надає можливостей:

- активізації залучення слухачів до процесу навчання, 
підвищення їх мотивації та інтересу до предмету вивчення;

- концентрації уваги слухачів протягом всьго заняття, 
з огляду на необхідність відповідей на питання (зазвичай 
кожні 20 хвилин);

- ефективної взаємодія слухачів один з одним під час 
лекції, можливість оптимізації технології навчання в па-
рах і малих групах;

- поліпшення розуміння матеріалу, забезпечення більш 
високого рівня і глибини знань;

- оперативного отримання викладачем зворотного 
зв'язку з аудиторією, що допомагає проводити моніторинг 
розуміння матеріалу слухачами, вносити поточні зміни в 
план лекції та організовувати ефективні дискусії;

- збереження анонімності відповідей, що, на думку 
слухачів, важливо для їх активної участі в роботі вели-
ких груп на лекціях. Анонімність при тестуванні зменшує 
страх помилки, забезпечує безпечне порівняння свого рів-
ня знань зі знаннями інших учасників групи, запобігає ко-
піювання відповідей більшості.

Впровадження в навчальний процес інтерактивного 
опитування під час проведення занять дозволяє здійснюва-
ти не тільки контроль знань слухачів, але й перетворювати 
їх на активних учасників навчального процесу, підвищу-
вати їх мотивацію до вдосконалення своїх знань з певних 
тем та розділів навчальної програми. З іншого боку, аналіз 
результатів інтерактивного опитування слухачів за допо-
могою комплексу оперативного контролю дозволяє оці-
нити рівень викладання навчального матеріалу окремим 
викладачем, а також приймати рішення щодо подальшого 
удосконалення як навчального плану та програми циклу, 
так і його навчально-методичного забезпечення.

В ХМАПО комплекси оперативного контролю знань 
застосовуються переважно для  інтерактивного поточного 
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діагностичного оцінювання знань слухачів на практичних 
клінічних заняттях, мета якого не поставити оцінку, а ви-
значити рівень знання, розуміння і здатності до застосу-
вання вивченого матеріалу з корекцією виявлених поми-
лок відразу після тесту.

З урахуванням аналізу 8-річного періоду використан-
ня комплексів оперативного контролю знань визначені 
наступні основні переваги системи в порівнянні з усіма 
іншими видами діагностичного тестування:

- позитивне ставлення слухачів до даного виду оціню-
вання, що дозволяє застосовувати його досить часто;

- отримання результатів відразу після тестування у ви-
гляді відсотка правильних відповідей кожного слухача на 
екрані, що є цінним для викладача, так як виключає ви-
трати часу на перевірку тесту, і важливо для слухачів, так 
як вносить елемент змагальності, мотивує до підготовки і 
дозволяє своєчасно отримати пояснення на ті питання, які 
викликали труднощі;

- при регулярному використанні, в тому числі для по-
вторення, допомагає слухачам ефективно запам'ятовувати 
ключову інформацію, яка є обов'язковим фундаментом для 
формування знань високого рівня і здатності до клінічного 
мислення, а також теоретичною основою для оволодіння 
практичними уміннями та навичками;

- можливість швидкої корекції тестових завдань для 
поточного поліпшення якості тестування;

- Можна проводити в будь-якому приміщенні, в тому 
числі не обладнаному комп'ютерною технікою і без ста-
більного доступу в Інтернет.

В академії з 2009 року в навчальному процесі вико-
ристовуються інтерактивні дошки різних моделей (на те-
перішній час 8 інтерактивних дошок Smart та Panasonic). 

Інтерактивна дошка реалізує один з найважливіших 
принципів навчання - наочність. В інтерактивній дошці 
об'єднуються проекційні технології з сенсорним пристроєм, 
тому така дошка не просто відображає те, що відбувається 
на комп'ютері, а дозволяє управляти процесом презентації 
(двосторонній рух), вносити поправки і корективи, робити 
кольором позначки і коментарі, зберігати матеріали 
лекції для подальшого використання і редагування. До 
комп'ютера, та, відповідно, до інтерактивної дошки може 
бути підключений мікроскоп, документ-камера, цифровий 
фотоапарат, відеокамера, будь який периферійний пристрій 
і з усіма відображеними матеріалами можна працювати 
прямо під час заняття.

Функціональні можливості інтерактивної дошки: 
писати віртуальними чорнилом, друкувати тексти, будувати 
фігури, групувати і розгрупувати об'єкти, збільшувати або 
зменшувати розміри, розподіляти інформацію на слайдах, 
переходити на наступні слайди, використовувати засувку 
для приховування інформації, застосувати колекційні 
матеріали, прикріплювати для гіперпосилань потрібні 
файли, зберігати набраний матеріал і відкривати його в 
разі потреби.

Програмне забезпечення для інтерактивних дошок 
дозволяє поліпшити спосіб подачі матеріалу, надає 
можливість редагувати презентацію  лекції, доповнювати 
їх записами безпосередньо під час заняття.

Інтерактивна дошка зручна у використанні і 
цікава особам, які навчаються. Цей віртуальний екран 
здатний дати більш яскраве, більш широке уявлення про 
досліджуваному об'єкті. Він здатний наочно і мобільно 
продемонструвати те, що важко або нудно пояснювати 

словами. Тактильне управління полегшує сприйняття 
нової інформації (можливість писати поверх зображення, 
переміщати демонстровані проектором об'єкти по 
дошці, задіяти інтерактивні органи управління і т.п.), 
що виводить візуальну складову навчальних процесів на 
набагато більш високий рівень і істотно «розв'язує руки» 
викладачам, надаючи можливість створювати динамічні 
лекції, які захоплюють увагу слухачів. Інтерактивна дошка, 
незалежно від того, де і з якою метою вона застосовується, є 
потужним інструментом візуального представлення даних. 
На ній можна розміщувати велику кількість різнопланової 
інформації, щільність якої набагато вище, ніж на звичайній 
дошці. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє 
викладачеві створювати авторські лекції.

Можливості цієї освітньої технології дозволяють 
вивести на якісно вищий рівень навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу і спонукають слухача 
до активного отримання відповідей на поставлені 
викладачем питання. 

Методичні напрацювання академії в галузі новітніх 
освітніх технологій стали підґрунтям для отримання між-
народного гранту (USAID) для організації в академії Ре-
сурсного тренінгового центру, внесення змін до навчаль-
них планів та програм з підготовки лікарів-наркологів 
шляхом імплементації міжнародної освітньої програми 
TreatNet II, що надана Управлянням з наркотиків та зло-
чинності Організації Об’єднаних Націй (UNODC). 

Для розвитку майстерності лікарів через застосування 
методів симуляційного навчання та навчання із 
використанням інтерактивних технічних засобів в академії 
створений міжкафедральний центр симуляційного 
навчання – віртуальна операційна. На лапароскопічному 
віртуальному симуляторі портативного типу (тренажер 
віртуальної реальності для навчання і підтримки 
навичок, необхідних лікарям хірургічних спеціальностей 
для здійснення мінімально інвазивної хірургії) лікарі-
спеціалісти та лікарі-інтерни мають можливість навчатися 
прийомам і методикам оперування. 

Для проведення дистанційного навчання в академії 
запущений окремий сервер на базі системи Moodle, 
затверджені навчальні плани та програми  5 циклів 
тематичного удосконалення за очно-заочною системою 
навчання, ще 4 навчальні плани та програми знаходяться 
на стадії упорядкування та затвердження. За останні 2 роки 
проведено 22 цикли (12 циклів спеціалізації, 10 циклів 
тематичного удосконалення) за очно-заочною системою 
навчання. 

В академії запущено сервер «віртуального пацієнта» 
(Open Labyrinth) створені кейси, які покладені в основу 
ситуаційних завдань. Застосування навчальної методики 
«віртуальний пацієнт» спрямоване на поліпшення 
практично орієнтованої підготовки лікарів-інтернів та 
лікарів-спеціалістів, розвитку їх клінічного мислення 
та здібностей до оперативного самостійного прийняття 
лікарських рішень, а також в якості засобу діагностики 
знань та умінь слухачів. 

На виконання відповідних замовлень та доручень 
академія розробила навчальні плани та програми циклів 
тематичного удосконалення з питань військової підготовки 
(«Сучасні принципи надання допомоги постраждалим 
з вогнепальними пораненнями», «Військова терапія», 
«Військова гігієна», «Військова епідеміологія», «Актуальні 
питання бойових та множинних пошкоджень», «Надання 
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психологічної допомоги постраждалим в надзвичайних 
ситуаціях») та другий рік поспіль проводить зазначені 
цикли. 

На виконання листа МОЗ України від 06.02.2015 р. № 
08.01-51/1/5-15/3554 академія розробила типові навчальні 
плани та програми циклів тематичного удосконалення: 
«Психо-соціальна реабілітація осіб, які стали інвалідами 
під час проходження військової служби, та інших осіб, 
які постраждали під час виконання обов’язків військової 
служби (службових обов’язків) в Україні» (для лікарів 
лікувального профілю, для лікарів психіатрів, наркологів, 
психотерапевтів, лікарів-психологів, психотерапевтів та 
для практичних психологів та соціальних працівників), 
які затверджені МОЗ України. В 2015 році академією 
проведено 13 таких циклів тематичного удосконалення, 
на яких загалом пройшли підготовку 146 лікарів лікуваль-
ного профілю, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів, 
лікарів-психологів, лікарів-психотерапевтів та 67 прак-
тич них психологів і соціальних працівників з 16 облас-
тей України. 3 метою сприяння реалізації п. 6 Указу 
Президента України від 30.01.2015 р. № 40 «Про додаткові 
заходи щодо проведення часткової мобілізації у 2015 
році» кафедрою підліткової медицини підготовлений цикл 
тематичного удосконалення тривалістю 1 місяць «Медико-

соціальні проблеми підготовки молоді до служби в армії» 
для педіатрів, терапевтів підліткових, лікарів загальної 
практики – сімейної медицини, терапевтів, лікарів 
призових комісій військових комісаріатів, на яких пройшли 
підготовку 245 лікарів з різних регіонів України. 

Висновки Формування компетентності лікарів на 
післядипломному етапі досягається:

- підвищенням кваліфікації лікарів на циклах з 
актуальних питань сучасної медицини;

- побудовою навчального процесу в закладах післяди-
пломної освіти на інтерактивних освітніх технологіях, ре-
алістичних симуляційних методиках, створенні складних 
віртуальних ситуативних завдань;

- забезпеченням  безперервного професійного розвитку 
лікарів шляхом реалізації проектів дистанційного навчання.
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Резюме. Викладен досвід творчого співробітництва Харківської медичної академії післядипломної освіти (кафедра нарко-
логії) МОЗ України з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН; UNODC) в галузі актуального реформування 
післядипломної підготовки лікарів–наркологів в межах міжнародної програми «HIV-PLEDGE». З урахуванням поточної епіде-
мії соціально небезпечних коморбідних та взаємозумовлених патологій (наркотична залежність, ВІЛ/СНІД, гепатит С, туберку-
льоз, кримінальні патопсихологічні девіації поведінки та стилю життя серед контингенту наркозалежних осіб) було здійснено 
квантифікаційно-аналітичний скринінг навчальних програм кафедри наркології та їх оновлення до рівня іноваційної міжна-
родної системи TritNet з застосуванням засобу імплементації складових – 14 модулів. Ресурсний тренінговий центр (РТЦ) 
ХМАПО, обладнаний сучасною електронною технікою (устрій для інтерактивних форм навчання), мультимедійна техніка, 11 
ноутбуків, тренінгова комп'ютерна техніка контролю знань слухачів тощо), - об’ективний доказ позитивної і результативності 
міжнародної співпраці ХМАПО з UNODC. Наступним етапом співробітництва є наповнення РТЦ адекватними та сучасними 
програмами міжнародного рівня.

Ключові слова. Післядипломна освіта, лікарі-наркологи, кафедра наркології, навчальні програми, реформування, система 
TritNet, імплементація, ресурсний тренінговий центр, дидактичні іновації.

Sumary. Outlined experience creative collaboration Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education (Department of Addic-
tion) Ministry of Health of Ukraine with the UN Of ce on Drugs and Crime (UNODC) in current reformation postgraduate training 
narcologists within the international program «HIV-PLEDGE». Given the current epidemic of socially dangerous comorbidity and 
interdependent pathologies (drug addiction, HIV/AIDS, hepatitis C, tuberculosis, criminal pathophysiological transformation lifestyle 
among troops drug addicts) was made of quantitative and analytical screening curriculum department Addiction and upgrade them to 
the level of innovative international TritNet system using vehicle component implementation - 14 modules. Resource Training Centre 
(RTC) KhMAPE equipped with modern electronic equipment (system for interactive learning), multimedia technology, 11 laptops, 
training computer equipment control of knowledge of students, etc. - objectively proof positive impact KhMAPE international coopera-
tion with UNODC. The next stage of cooperation is  lling RTC adequate and modern programs of international level.

Keywords: Postgraduate education, narcologist, Department of Addiction, curricula reform, TritNet system, implementation, re-
source and training center, teaching innovation.
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Вступ. За останні роки в українській медичній науці 
та клінічній практиці значно актуалізувалися патології, 
які в своєму сукупному взаємопотенціючому коморбізмі 
істотно і масштабно негативно впливають на показники 
здоров'я нації, якості і тривалості життя, криміногенної 
ситуації в країні. До таких патологій відносяться, перш 
за все, психічні та поведінкові розлади внаслідок вживан-
ня психоактивних речовин. При наркотичній залежності, 
особливо при ін'єкційних формах споживання психоак-
тивних речовин, значно підвищується ризик інфікування 
ВІЛ, вірусним гепатитом С, туберкульозом, статевими 
інфекціями. Характерним для даної аддиктивної патоло-
гії є девіантно-делінквентна поведінка. З ін'єкційним вжи-
ванням наркотиків пов'язують і правопорушення в галузі 
обігу наркотиків, що відноситься до сфери компетенції 
пенітенціарної служби [1].

Так, за наявними даними медичної статистики, Укра-
їна зіткнулася з проблемним використанням опіоїдів, яке 
від двох до чотирьох разів вище, ніж в середньому по ЄС, 
близько 4 випадків на 1000 осіб населення у віці 15-64 ро-
ків. Проблеми, пов'язані з використанням опіоїдів в цьому 
регіоні включають в себе високі показники ВІЛ-інфекції 
та смертей, викликаних наркотиками. Оціночно в Україні 
290 000 споживачів нелегальних опіатів [2].

Дослідження повідомляють, що 19,7% з них є ВІЛ-
позитивними. Рівень захворюваності на ВІЛ серед спо-
живачів ін'єкційних наркотиків складає 3,1% (24,2% серед 
усіх нових випадків), що набагато вище в Україні, ніж в 
інших країнах і регіонах світу, таких як Австралія, Канада, 
Сполучені Штати Америки та ЄС [3].

Основна частина. Через тривожну ситуацію з нар-
козалежністю та ВІЛ/СНІД, яку переживає країна, Уряд 
України звернувся до Управління ООН з наркотиків та зло-
чинності (UNODC) з пропозицією і бажанням одержання 
технічної допомоги щодо поліпшення надання послуг, 
пов'язаних з ВІЛ при лікуванні наркотичної залежності та 
реформування підготовки спеціалістів з метою покращен-
ня надання лікувально-реабілітаційних послуг, пов'язаних 
з наркозалежністю, ВІЛ/СНІД та інших коморбідних на-
слідків, які є соціально небезпечними хворобами.

Враховуючи досвід опорної в системі МОЗ України 
кафедри наркології ХМАПО з метою реалізації Страте-
гії державної політики протидії щодо наркотиків та епі-
демічному розповсюдженню наркотизму, ВІЛ/СНІД, ві-
русних гепатитів, туберкульозу та в рамках проекту HIV 
PLEDGE, офіс УНЗ ООН в Україні прийняв контрактне 
рішення на конкурсній основі сприяти кафедрі наркології 
ХМАПО в оновленні навчальної програми спеціалізації 
по наркології засобом імплементації сучасних методик на-
вчання, створенні нових навчальних методів, методичних 
посібників, посібників для самостійної роботи, створенні 
дидактичного наповнення для самостійного та дистан-
ційного навчання слухачів, що відповідає Закону України 
«Про вищу освіту» [5].

Відомо, що найкращі європейські та світові практики 
в даний час розглядають проблеми наркозалежності, ВІЛ, 
вірусних гепатитів, туберкульозу, злочинності як єдину 
глобальну проблему загальнодержавного значення. Уряд 
України також приділяє цьому значну увагу і вводить 
комплекс заходів, викладених у відповідних документах 
(Постанова КМУ від 11.07. 2007 р. №926 "Деякі питання 
протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу"; Указ Пре-
зидента України від 30.11.2005 № 1674 «Про вдосконален-

ня державного управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу та туберкульозу в Україні» [4].

Отже, медичні спеціальності, до яких належать зазна-
чені коморбідні патології, трансформувалися в суміжні 
наукові, клінічні та дидактичні дисципліни, а щодо мож-
ливостей дискретного реформування така «суміжність» 
може бути взята в основу так званого. «Модульного ре-
формування».

У 2011 р УНЗ ООН розпочало проект HIV PLEDGE, 
спрямований на поліпшення доступності, охоплення і 
якості послуг з ВІЛ в рамках рутинного лікування нар-
котичної залежності для людей, які вживають ін’єкційні 
наркотики. Одна зі складових проекту - поширити сучасні 
знання та методи навчання студентів-медиків і професіо-
налів для розвитку інтеграції ВІЛ-пов'язаних інтервенцій 
в лікування наркозалежності.

Це зажадало від кафедри наркології ХМАПО понов-
лення навчальних програм і методів навчання, щоб відпо-
відати науково обгрунтованим міжнародним рекомендаці-
ям. Було проведено аналіз існуючих в Україні навчальних 
програм підготовки фахівців-наркологів та оновлено їх 
шляхом імплементації матеріалами міжнародних навчаль-
них програм TreatNet з підготовки спеціалістів з лікуван-
ня залежності від психоактивних речовин, які розробле-
ні Управлянням з наркотиків та злочинності Організації 
Об’єднаних Націй. Мережа TreatNet виникла в 2005 році, 
об'єднавши 20 навчальних та лікувальних центрів у всьо-
му світі, а в даний час вона функціонує в 27 країнах світу.

В процесі роботи кафедри наркології ХМАПО з UNODС 
в чотирьохмісячну программу спеціалізацію «Наркологія» 
імплементовано 14 наступних навчальних модулів TreatNet 
II: 1. Скринінг та короткострокове втручання за допомогою 
ASSIST; 2. Індекс важкості залежності; 3. Планування 
лікування на основі M.A.T.R.S.; 4. Наркотична залежність 
та основні навички консультування, механізми залежності; 
5. Мотивування клієнтів до проходження лікування та 
подолання опору; 6. Когнитивно-поведінкові стратегії та 
попередження рецидиву; 7. Фармакологічне лікування 
з використанням агоністів та антагоністів; 8. Лікування 
супутніх розладів; 9. Лікування жінок та молодих 
наркозалежних; 10. Покращення доступу та утримання 
пацієнтів в лікуванні; 11. Клінічна супервізія; 12. Оцінка 
ефективності лікування; 13. Попередження негативних 
медичних та соціальних наслідків наркозалежності; 14. 
Лікування пацієнтів з подвійним та потрійним діагнозом.

Результати. За допомогою UNODC багато кращих, 
міжнародно-визнаних практик лікування наркотичної 
залежності були зібрані і об'єднані в чотири спеціальних 
навчальних тома тренінгової програми TreatNet. 
Грунтуючись на цих модулях УНЗ ООН сприяло кафедрі 
наркології ХМАПО зіставити відповідність українських 
програм післядипломної підготовки міжнародним стан-
дартам і імплементувати інновації в оновлені програми 
післядипломного навчання в обсязі до 20%. Основними 
темами є скринінг, оцінка і планування лікування, елементи 
психосоціальних втручань, мотиваційні втручання, когні-
тивно-поведінкова терапія, медикаментозне лікування 
залежності та замісна терапія і робота зі спеціальними 
групами населення. Оновлені навчальні програми 
використовуються кафедрою з вересня 2014 року і мають 
хороший результат реалізації.

Наступним кроком за ініціативи та за сприяння УНЗ 
ООН в Харківській медичній академії післядипломної 
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освіти створено Ресурсний тренінговий центр для реаль-
ного переходу на нові дискретні, модульні, інтегровані 
форми післядипломного навчання лікарів, зайнятих в лі-
куванні коморбідних патології.

ХМАПО найбільш адекватно відповідає критеріям 
переходу на навчання лікарів інтегрованим формам на-
вчання з надання медичної допомоги при коморбідних 
патологіях перш за все тому, що має кафедри всіх необ-
хідних напрямків (кафедра наркології - опорна в системі 
МОЗ України; кафедра дерматовенерології і ВІЛ/СНІД; 
кафедра дерматовенерології; кафедра психіатрії; кафедра 
психотерапії; кафедра сексології та медичної психології; 
кафедра інфекційних хвороб (виконує підготовку фахів-
ців в області антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих); 
кафедра загальної практики-сімейної медицини; кафедра 
фтизіатрії і пульмонології; кафедра клінічної інформати-
ки та інформаційних технологій в управлінні охороною 
здоров'я; кафедра педагогіки, філософії та мовної підго-
товки; кафедра медичного і фармацевтичного права, за-
гальної і клінічної фармації).

При такій структурній різноплановості кафедр, 
при наявності добре підготовленого професорсько-
викладацького складу, надають перспективна можли-
вість реалізувати аспекти інтегрованого використання 
організаційно-дидактичних форм і прийомів навчання: 
об'єднані лекції, міжкафедральні семінари, очно-заочні 
форми, дистанційні телекомунікаційні форми, навчання в 
Ресурсному тренінговому центрі (РТЦ) ХМАПО. Новий 
аспект набуває система контролю знань Smart Senteo, а та-
кож Інтерактивний комп'ютерний комплекс. Відкривається 
також перспектива розробки нових циклів для суміжних 
кафедр і розширення охоплення лікарів (наприклад, 
фахівців для роботи в кабінетах замісної терапії, які є в 
матеріалах фтизіатричних лікарнях і диспансерах або дво-
тижневий цикл тематичного удосконалення, присвячений 
диференціальній діагностики наркотичного сп'яніння в 
умовах ВІЛ).

Стратегічною перспективою інтегрованого навчан-
ня в масштабах країни є наявна в Україні мережу вузів і 
понад 20 профільних кафедр, що мають відношення до 
викладання психіатрії та наркології, тобто це реальні пе-
редумови наступного етапу в поширенні накопиченого 
досвіду ХМАПО. Як відомо, на всіх вузівських кафедрах 
додипломної підготовки фахівців передбачається вивчен-
ня основ наркології.

Висновки. УПНЗ ООН за підтримки Агенції США 
з міжнародного розвитку завершується виконання 
п'ятирічний проекту «Підвищення ефективності заходів 
правоохоронних органів, пенітенціарної системи та нарко-
логічної служби у відповідь на епідемію ВІЛ/СНІД», який 
спрямований на надання методологічної, експертної та ор-
ганізаційної підтримки відповідним державним і громад-
ським організаціям у здійсненні ефективних заходів щодо 
профілактики , лікування, догляду та підтримки у зв'язку 
з ВІЛ для зниження ризику передачі ВІЛ-інфекції серед 

найбільш уразливих груп населення шляхом розширення 
доступу до послуг із профілактики та лікування ВІЛ і зло-
вживання наркотиками. 

Протягом попередніх років посилена участь право-
охоронних органів та пенітенціарної служби у наданні 
послуг щодо ВІЛ. Особлива увага приділялась удоскона-
ленню практик наркологічної допомоги, зважаючи на по-
ширеність ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків. 
Паралельно із посиленням спроможності наркологічної 
служби значна увага приділялась удосконаленню післяди-
пломної освіти лікарів-наркологів та відповідних програм 
післядипломної освіти. У 2014 році УНЗ ООН спільно з 
кафедрою наркології (ХМАПО) переглянули і внесли змі-
ни в навчальний план і дидактичні матеріали для первин-
ної спеціалізації лікарів-наркологів. Це дозволяє навчити 
лікарів найбільш ефективним і науково обгрунтованим 
методикам втручань при лікуванні наркотичної залеж-
ності, впровадити передовий досвід з усього світу. Для 
подальшого розвитку можливостей кафедри з навчання 
слухачів, впровадження дистанційного навчання, викорис-
тання інформації з Інтернет, проведення відеоконференцій 
і навчання за допомогою комп'ютерного обладнання УНЗ 
ООН створило ресурсний тренінговий центр для виклада-
чів і слухачів. Зазначений центр може використовуватися 
як база для підготовки із мотиваційного консультування 
та інформування про зловживання психоактивними ре-
човинами; залучення експертів (психіатрів-наркологів, 
клінічних психологів, психотерапевтів) до реалізації про-
грам зменшення шкоди та консультування з питань зло-
вживання психоактивними речовинами для амбулаторної 
та стаціонарної реабілітації. Особливі сподівання ми по-
кладаємо на розвиток дистанційної форми освіти. Зцією 
метою 25 квітня 2016 у м. Харкові UNODC та ХМАПО 
запланований круглий стіл щодо розвитку дистанційного 
навчання із використанням створеного ресурсного тре-
нінгового центру. Передбачається, що у роботі кругло-
го столу прийме участь представник МОЗ України, який 
сформулює погляди міністерства на нормативні регуляції, 
перспективи розвитку та компетенції, які можуть бути ви-
користані ХМАПО для розвитку дистанційної освіти.
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PERSPECTIVES OF USING THE METHODOLOGY «STANDARDIZED PATIENT» IN THE 
POSTGRADUATE TRAINING OF GENERAL PRACTITIONERS-FAMILY MEDICINE

O. M. Khvysiuk, V. G. Marchenko, O. A. Tsodikova, O. M. Korzh, S. A. Dovletova

Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education
I. P. Kotliarevsky  Kharkiv National University of Arts

Обговорюються інноваційні шляхи реалізації компетентнісної моделі навчання лікарів загальної практики – сімейної ме-
дицини. Розглядаються дискусійні питання перспективи впровадження технології «стандартизований пацієнт» із залученням 
професійних акторів на післядипломному етапі освіти лікарів різних спеціальностей.

It is discussed the innovative ways of the realization the competence model  of the training general practitioners - family medicine. 
The discussion deals with the prospects for the introduction of technology " standardized patient" with the assistance of professional 
actors on stage of postgraduate education of the doctors of different specialties.

Вступ. Сьогодні в більшості країн світу при підготов-
ці медичних фахівців застосовують симуляційні техноло-
гії (СТ), які є новим напрямом підготовки висококваліфі-
кованих медичних кадрів [3, 6, 7]. 

Діапазон методик, що об’єднанні поняттям СТ, дуже 
широкий: це і різноманітні тренажери, де відпрацьову-
ються практичні навички з високим рівнем реалістичнос-
ті, і комп’ютерні та віртуальні моделі для удосконалення 
алгоритмів дій із різними клінічними ситуаціями, і актори, 
які залучені до симулювання симптомів захворювання. 

Головною метою використання СТ є мінімізація кіль-
кості лікарських помилок, орієнтація лікаря на командну 
працю, вміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, 
розвиток комунікативних навичок, формування інтелекту-
альної самостійності та професіоналізму. 

Основна частина 
Фахівці Харківської медичної академії післядипломної 

освіти (ХМАПО) знайшли перспективу використання СТ 
у напрямку міждисциплінар ного та міжпрофесійного 
підходу до розробки інтегрованих програм навчання лікарів 
загальної практики – сімейної медицини (ЛЗПСМ) [1, 2]. 
Вона полягає у запровадженні СТ у системі практично-
орієнтованого навчання ЛЗПСМ на всіх етапах та за 
всіма формами їх підготовки: інтернатура, спеціалізація 
та цикли тематичного вдосконалення. Кінцева мета 
симуляційного навчання лікаря будь-якої спеціальності – 
зниження лікарських помилок та зменшення ускладнень, 
а для ЛЗПСМ слід додати ще й підвищення якості 
надання первинної медико-соціальної допомоги (ПМСД) 
населенню. 

Останнім часом у ХМАПО в систему післядипломної 
підготовки лікарів різних загальної практики – сімейної 
медицини (ЛЗПСМ) впроваджується методика «стандар-
тизований пацієнт» (СП), яка створює можливості для са-
моперевірки слухачами практичних умінь роботи з паці-
єнтом. Такий підхід давно використовують у США як про-
цедури STEP 2 CS – основного іспиту, що проводиться за 
участю стандартних пацієнтів для перевірки комунікатив-
них навичок лікаря і його здатності працювати з картою 
пацієнта, проводити обстеження, встановлювати діагноз. 
При цьому тільки після одержання високих балів студент 
може отримати сертифікат від Освітньої комісії для ви-

пускників іноземних медичних інститутів і в майбутньому 
мати ліцензію на практичну діяльність у США [4, 5]. 

Метод «стандартизований пацієнт» (СП) або sp-
метод (міжнародна назва), на якому відпрацьовуються 
прийоми роботи лікаря з пацієнтом, передбачає залучення 
спеціально підготовлених акторів (за кордоном разом із 
акторами роль пацієнта виконують лікарі пенсійного віку). 
СП – це людина (актор), яка навчена імітувати захворюван-
ня або стан із високим ступенем реалістичності так, що до-
свідчений лікар не може розпізнати симуляцію. Стандар-
тизований пацієнт інсценує/симулює клінічний випадок 
(клінічну задачу) згідно з заданим клінічним сценарієм. 
Важливо, що СП повинен суворо слідувати і симулювати 
той чи інший клінічний сценарій точно в рамках «золотого 
стандарту», прописаного в його клінічному сценарії. Від-
ступати за рамки клінічного сценарію СП не може, тому 
він не завжди може спеціалізуватися на медичному профілі 
і не є професійно підготовленим актором [7, 8].

Протокол СП включає навченого волонтера, здатного 
відтворювати синдром або проблемні поведінкові реакції 
послідовно в процесі клінічної взаємодії. За кордоном СП 
навчають симулювати реального пацієнта настільки прав-
доподібно, щоб клініцист (або студент) не зміг визначити, 
що СП – це актор [9].

Зазвичай СП обігрують підготовлені клінічні випадки, 
виконують ролі строго за розробленим сценарієм і не ма-
ють права що-небудь додавати чи прибирати з нього. Вони 
розповідають лікарю про свої проблеми так, як це роблять 
звичайні люди, а для студента основне завдання – корек-
тно побудувати бесіду, налаштувати пацієнта на співп-
рацю, правильно зібрати анамнез і провести об’єктивне 
обстеження. Більше того, на підставі цих даних студент 
має встановити діагноз, призначити лабораторні тести 
та оптимальний комплекс інструментальних досліджень. 
Звичайно, результати аналізів заздалегідь підготовлені, і 
«лікар» їх отримує відразу після запиту, а лише на наступ-
ному етапі він ставить діагноз і призначає лікування. І як 
образно висловлюються спеціалісти з СТ: «Все як у реаль-
ному житті, за винятком хворої людини!». 

У Харкові знайшлися зацікавлені особи в співпраці з 
медичною громадськістю з метою використання технології 
СП – це молоді талановиті студенти театрального факуль-
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тету Харківського національного університету мистецтв 
(ХНУМ) ім. І. П. Котляревського. У грудні 2015 р. вищі на-
вчальні заклади – ХМАПО і ХНУМ ім. І.П. Котляревського 
підписали угоду про співпрацю. Спеціально для студентів-
акторів була розроблена та затверджена на навчально-
методичній раді ХМАПО програма циклу тематичного 
удосконалення акторів «Симулятивні технології в післяди-
пломному навчанні лікарів за методикою «Стандартизова-
ний пацієнт» тривалістю 0,25 місяці (39 навчальних годин). 
Головною метою зазначеного циклу є ознайомлення з осно-
вними анатомо-фізіологічними особливостями людини та 
опанування навичками симулювання клінічного випадку 
або стану (клінічна задача) з високим ступенем реалістич-
ності згідно з заданим клінічним сценарієм.

Для навичок імітації певного захворювання студенти-
актори почали навчатися на тренінгах під керівництвом 
викладачів ХМАПО (тренерів), включаючи знайомство з 
теоретичним курсом основ внутрішніх хвороб людини в 
умовах реальної клініки. Свою майстерність у ролі паці-
єнта студенти-актори можуть донести у вигляді «етюдів», 
якість виконання яких, у свою чергу, буде оцінюватися ви-
кладачами університету мистецтв. 

Для ЛЗПСМ, який через специфіку професійної ком-
петенції надає послуги медичного і соціального характеру 
населенню різних вікових груп, часто спілкується з тяжко 
хворими пацієнтами, неадекватними особами, самотніми 
людьми похилого віку, роздратованими батьками малень-
ких дітей тощо, важливо мати навички терпіння, милосер-
дя, такту, тобто етичні й деонтологічні основи підготовки.

І саме практичні засоби, закладені в методику стан-
дартизованого пацієнта в цьому розумінні є унікальними, 
оскільки дають змогу акторові симулювати не лише пев-
ний симптомокомплекс захворювання, а й демонструвати 
визначені найтиповіші риси характеру хворої людини, а 
фахівцю –  в майбутньому запобігти лікарських помилок у 
психологічних засадах взаємодії «лікар – пацієнт».

Сподіваємося, що у перспективі використання мето-
дики  «Стандартизований пацієнт» може бути розширене і 
застосоване при проведенні об’єктивного структурованого 
клінічного іспиту (ОСКІ) (Objective Structured Clinical Ex-
amination (OSCE) – сучасного типу оцінки знань лікарів, 
який використовується в медицині. Це дозволить залучити 
до навчально-методичної роботи (розробка клінічних 
сценаріїв) різних фахівців академії: гінекологів, хірургів, 
онкологів, педіатрів та ін.  

Висновки: Використання технології «стандарти-
зований пацієнт» на післядипломному етапі підготовки 

ЛЗПСМ дозволяє практикувати складні клінічні випадки 
без загрози ризику заподіяння шкоди реальним пацієнтам, 
оптимізувати комунікативні навички лікаря, розвинути ін-
телектуальну самостійність та професіоналізм. 

Перспективи використання sp-метода у підготовці 
ЛЗПСМ і слухачів за різними спеціальностями обумовле-
ні стратегічними завданнями якісної підготовки фахівців 
для практичної медицини.
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ПРО ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ «БІНАРНИХ ЛЕКЦІЙ» ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОГО КОНТАКТУ

О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, О. М. Корж, О. С. Дудніченко, І. В. Філатова 

Харківська медична академія післядипломного навчання

THE EXPERIENCE OF GIVING «BINARY LECTURES» ON THE FORMATION OF DOCTORS’ 
PROFESSIONAL COMPETENCE 

O. M. Khvysiuk, V. H.Marchenko,  O. A. Tsodikova, O. M. Korzh, O. S. Dudnichenko, I.V. Filatova 

Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education

Розглянуто досвід впровадження «бінарних лекцій» в процес післядипломної освіти лікарів первинного контакту. Мето-
дика «бінарної лекції» активізує сприйняття навчального матеріалу, спонукає слухачів порівнювати різні точки зору, розкриває 
професіоналізм педагогів, дозволяє інтегрувати знання із різних галузей. Встановлено задоволеність слухачів інноваційним 
проектом та  висвітлено перспективи його використання в подальшому процесі підготовки лікарів різних спеціальностей.   

Implementation experience of "binary lectures" in the process of postgraduate education for physicians of primary contact is 
considered. The technique of "binary lectures" activates the perception of educational material, encourages listeners to compare different 
points of view, shows the teachers’ professionalism, allows you to integrate knowledge from different  elds. Listeners are satis ed with 
the innovative project.  The prospects for its use are described in the further doctors’ training of various specialties.

Вступ. Термін “бінарна лекція” (БЛ) означає викладан-
ня лекційного матеріалу у вигляді діалогу двох викладачів 
[4]. Зазвичай під час викладання БЛ здійснюється модулю-
вання двома фахівцями реальних ситуацій, обговорення 
теоретичних та практичних питань з різних позицій (на-
приклад представниками різних наукових шкіл, теоретиком 
та практиком, або лікарями різних спеціальностей) [2, 3, 4]. 
БЛ є активним методом навчання, однією із форм реалізації 
міждисциплінарних зв'язків, що дозволяє інтегрувати зна-
ння із різних галузей для вирішення одної проблеми, надає 
можливість використати знання на практиці [4, 5].

Втім, БЛ вимагає для викладачів ряд умов, а саме: 
володіння лекторами інтелектуальною та особистісною 
сумісністю, розвинутими комунікативними навичками, 
швидкими реакціями в ході обговорення, вміння імпрові-
зувати [6, 7].

Головними пріоритетами БЛ  є актуалізація у слуха-
чів знань, що необхідні для розуміння діалогу та участі 
в ньому, активізація сприйняття учбового матеріалу, ство-
рення проблемної ситуації і розгортання системи доказів, 
спонукання слухачів порівнювати різні точки зору за на-
явністю двох джерел знань, розкриття професіоналізму 
педагога і розкриття глибини його особистості, краще 
запам’ятовування слухачами викладеного матеріалу з по-
слідуючим легким перекладом довготривалої пам'яті в 
оперативну [1].

Основна частина
В 2015 році в Харківській медичній академії післяди-

пломної освіти (ХМАПО) стартував інноваційний проект 
«Курс бінарних лекцій (лекцій удвох)»в післядипломній 
медичній освіті лікарів первинного контакту». Перелік не-
обхідного обладнання для БЛ невеликий -  два комп’ютера, 
два екрана, два мультимедійних проектора.

Рівнем впровадження БЛ стали майстер-класи для 
дільничних педіатрів і лікарів загальної практики – сімей-
ної медицини на циклах ТУ, ПАЦ, спеціалізації; науково-
практичні конференції, дні спеціаліста (для педіатрів, лі-
карів загальної практики-сімейної медицини,  оторинола-
рингологів, дитячих онкологів). 

Основні завдання інноваційного проекту із викорис-
танням БЛ:

- актуалізація у слухачів знань, що необхідні для розу-
міння діалогу та участь в ньому, 

- активізація сприйняття учбового матеріалу, 
- створення проблемної ситуації, розгортання системи 

доказів, 
- спонукання слухачів порівнювати різні точки зору за 

наявністю двох джерел знань, 
- розкриття професіоналізму педагога, розкриття гли-

бини його особистості, 
- краще запам’ятовування слухачами викладеного ма-

теріалу з послідуючим легким перекладом довготривалої 
пам'яті в оперативну.

Використанні БЛ дозволяє демонструвати культуру 
дискусії та сумісне вирішення проблеми, втягувати слуха-
чів  в обговорення, спонукати задавати питання, висказу-
вати особисту точку зору, а також одержувати зворотний 
зв’язок з аудиторією.

Слід вважати БЛ такою сучасною технологією, що на-
дає   можливість поглибити та краще зрозуміти слухачами 
проблему, що вивчаються, та їх зв’язок з практикою; утво-
рити перепони догматизму і конформізму, які переважа-
ють на традиційних (інформаційних) лекціях; розширити 
простір для розвитку самих лекторів; демонструвати ви-
сокий професіоналізм лекторів та одержати ними особис-
то задоволення.

Стартував інноваційний проект 21 жовтня 2015 р. на 
засіданні Харківського Товариства лікарів ЗПСМ у вигляді 
проведення фахівцями ХМАПО майстер-класу «Риноси-
нусит у дітей: міждисциплінарній підхід до діагностики, 
лікування та профілактики» (проф. Цодікова О.А. і доц. 
Філатова І.В.).

В межах Всесвітнього тижня раціонального викорис-
тання антибіотиків в листопаді 2015 р. було проведено ви-
кладачами академії бінарну лекцію «Негоспітальна пнев-
монія в практиці сімейного лікаря: принципи діагностики, 
профілактики і лікування з урахуванням віку пацієнта» 
(проф. Корж О.М., проф. Цодікова О.А.).

Саме на цьому семінарі було проведено анкетування 
60 лікарів ЗПСМ, серед яких 20 чоловік за освітою педіа-
три, 40 - терапевти. Переважна більшість лікарів позитив-
но оцінили актуальність матеріалу БЛ (Рис.1).



327

Встановлено, що повністю підтримають формат БЛ 
81,7% лікарів. Нецікавим визнали формат БЛ тільки 1,7% 
лікарів (переважно це були лікарі похилого віку, із робо-
чим стажем роботи більше 40 років) (Рис. 2).

Наступною тематикою, на думку більшості слухачів, 
повинні бути лекції, присвячені питання лікування тонзи-
літу або отиту (Рис.3).

В грудні 2015 року відбулося засідання Товариства 
лікарів ЗПСМ, на якому була прочитана бінарна лекція 
«Хронічний тонзиліт у дітей: міждисциплінарній під-

хід до лікування, реабілітації та диспансерного нагляду» 
(проф. Цодікова О.А., доц. Філатова І.В.). 

 Враховуючи міждисциплінарний характер пробле-
ми хронічного тонзиліту і необхідність залучення до її 
вирішення фахівців різних галузей (дитячих ревматоло-
гів, нефрологів, кардіологів, імунологів та інш.), визнано 
перспективу подальшого використання бінарних лекцій в 
післядипломному навчанні лікарів за тематикою «Хроніч-
ний тонзиліт у дітей», при активній участі широкого кола 
спеціалістів. 

Рисунок 1. Оцінка лікарями формату БЛ.

 Рисунок 2. Оцінювання лікарями актуальності медичної інформації

Рисунок 3. Запропонована ЛЗПСМ наступна тематика БЛ.
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В березні 2016 року в  межах науково-практичної кон-
ференції «Актуальні питання дитячої онкології. Міждисци-
плінарна взаємодія лікарів-педіатрів та дитячих онкологів» 
була проведена бінарна лекція «Солідні пухлини у дітей 
раннього віку: міждисциплінарний підхід до діагностики, 
лікування та поліклінічного нагляду»(проф. Дудніченко 
О.С., проф. Цодікова О.А.). 

 Зазначений захід було присвячено Міжнародному дню 
дітей, хворих на рак і проведено за участю 4 кафедр ХМА-
ПО: поліклінічної педіатрії; кафедри онкології та дитячої 
онкології; загальної практики – сімейної медицини; сімейної 
медицини, народної і нетрадиційної медицини та санології), 
яка відбулася на базі Харківської міської дитячої поліклі-
ніки №1.

На даний момент, навіть у деяких розвинених країнах 
світу, смертність дітей від раку вийшла на друге місце, по-
ступившись лише смертності від нещасних випадків. При 
своєчасній діагностиці і правильному лікуванні, за твер-
дженням медиків, можна було б досягти до 90% випадків 
видужування у хворих на рак дітей. Але навіть досвідчено-
му педіатра часто буває важко виявити онкологічне захворю-
вання у дитини. Батькам також вкрай необхідно бути дуже 
уважними до стану здоров’я та самопочуття своїх дітей.

Метою зазначеного заходу стала необхідність актив-
ного залучення лікарів амбулаторної ланки (дільничних 
педіатрів і «сімейних» лікарів) до інформаційної кампанії 
міжнародної спільноти про раннє виявлення онкозахво-
рювань у дітей.

Висновки: 1. Впровадження БЛ в післядипломному 
навчанні лікарів ЗПСМ активізує сприйняття учбового ма-
теріалу, спонукає слухачів порівнювати різні точки зору, 
розкриває професіоналізм педагогів, дозволяє інтегрувати 
знання із різних галузей для вирішення одної проблеми.

2. Анкетування ЛЗПСМ встановило задоволеність 
слухачів тематикою і форматом інноваційного проекту 
із застосуванням БЛ, підтвердило наявність зворотного 
зв’язку викладача з аудиторією та  висвітлило перспективи 

його використання в подальшому процесі безперервного 
професійного розвитку.
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ПРОВІЗОРА

Т. В. Хортецька, Г. П. Смойловська

Запорізький державний медичний університет

В останні роки все частіше некомпетентність прак-
тичних працівників призводить до появи соціальних і про-
фесійних проблем, що виникають незважаючи на те, що 
фармацевтична післядипломна освіта передбачає постійне 
професійне навчання провізорів [2]. Тому важливо створи-
ти післядипломну освітню підготовку, яка б забезпечила 
фахівців сучасними знаннями та навичками, що б відпові-
дали нинішнім умовам формування вищої освіти в Україні. 

Педагогічні методики навчання сформованого спеці-
аліста з великим досвідом роботи викликає окремі труд-
нощі. Тому однією з проблем є виявлення шляхів удоско-
налення підвищення кваліфікації працівників практичної 
фармації та особисто-орієнтована взаємодія суб’єктів 
навчальної діяльності та зростає роль психологічного ви-
вчення процесу навчання дорослих, виявлення психоло-
гічних основ навчання на етапі зрілості.

Метою дослідження було визначення сучасних педа-
гогічних технологій, які потрібно застосовувати при під-

готовці та проведенні курсів підвищення кваліфікації про-
візорів.

Специфічними особливостями дорослої людини як 
суб’єкту навчального процесу є: усвідомлення дорослою 
людиною себе самостійною, самокерованою особистістю; 
наявність життєвого та професійного досвіду, який стає 
джерелом освіти безпосередньо для неї та її колег; наявність 
освітніх потреб, прагнення за допомогою навчання виріши-
ти свої життєво важливі проблеми та досягти конкретних 
цілей; прагнення до самоосвіти, самовиховання, самороз-
витку; прагнення до негайної реалізації набутих знань [1].

Організація професійного фармацевтичного навчання 
повинна включати у собі наступні етапи:

- вивчення потреб фахівців практичної фармації у но-
вих знаннях з врахуванням сучасних тенденцій розвитку 
світової фармацевтичної науки;

- дослідження спеціалістів, що навчаються на курсах 
підвищення кваліфікації, у психоемоційному плані, що 
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включає комплекс таких важливих психологічних власти-
востей як здатність до сприйняття нового матеріалу, моти-
вація проходження курсів підвищення кваліфікації та ін..;

- планування навчального процесу. Процес перепідго-
товки провізорів у вищих навчальних закладах проводить-
ся відповідно до вимог державних нормативно-правових 
документів. Планування й організація навчального проце-
су здійснюється на основі типового навчального плану та 
програми, до яких вносять зміни, що пов’язані з сучасними 
потребами фахівців. На даний час важливо не рідше 1 разу 
у 5 років проводити перегляд типових навчальних планів 
та програм, що б давало можливість оперативно реагувати 
на зміни, що відбуваються у фармацевтичній галузі та су-
часно доводити ці дані до практичних працівників;

- створення умов для проведення навчального процесу 
з застосуванням новітніх інформаційних технологій. Осо-
бливу увагу приділяють підготовці навчально-методичних 
матеріалів з урахуванням особливостей сприйняття мате-
ріалу дорослою людиною;

- оцінка процесу та результатів навчання та їх корек-
ція. Важливу роль у процесі навчання відіграє зворотній 
зв'язок, який дозволяє спостерігати за ходом навчання, що 
особливо важливо для людей, які не стикалися з певни-
ми педагогічними прийомами, розвитку умінь та навичок, 
пізнавальних та інших здібностей. Зворотній зв'язок до-

зволяє діагностувати освітній процес, оцінювати результа-
ти, корегувати свої дії для формування наступного освіт-
нього етапу.

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації ефектив-
ними формами навчання є групові дискусії, експеримен-
ти, практичні завдання з використанням графіків, схем, 
таблиць, малюнків, діаграм. 

Для оптимізації навчання на курсах підвищення ква-
ліфікації необхідно постійно змінювати форми освітнього 
співробітництва з залученням новітніх педагогічних тех-
нологій, які повинні враховувати андрологічні аспекти при 
організації професійного навчання спеціалістів фармації. 
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Харківська медична академія післядипломної освіти

У 1992 році при Харківській академії післядипломної 
освіти було створено першу та єдину в Україні кафедру 
судово-медичної токсикології, яку до останніх днів очолю-
вав доктор фармацевтичних наук, професор Петюнін Г.П.

Під керівництвом професора Г.П.Петюніна в Україні 
було організовано підготовку судово-медичних експертів-
токсикологів для бюро судово-медичних експертиз та 
лікарів-лаборантів для токсикологічних і наркологіч-
них відділень лікарень та диспансерів за спеціальністю 
«Судово-медична токсикологія». 

Навчання на кафедрі охоплює усі етапи підготовки 
спеціалістів: спеціалізацію, тематичне удосконалення та 
передатестаційні цикли. Проблематика циклів тематич-
ного удосконалення враховує сучасні тенденції розвитку 
лабораторної служби. Вперше в Україні започатковано 
навчання з управління якістю при проведенні судово-
токсикологічних досліджень. Наказом МОЗ України № 86 
від 26.02.2003 р. кафедру визначено як опорну з судово-
медичної токсикології. Відповідно до цього, кафедрою 
розроблено типові навчальні плани та програми за всіма 
видами підготовки судово-медичних токсикологів, а також 
набори екзаменаційних комп’ютерних тестів для переда-
тестаційних циклів та циклів спеціалізації.

Клінічними базами кафедри є Харківське обласне бюро 
судово-медичної експертизи та токсикологічна лабораторія 
обласного наркологічного диспансеру. Співробітники кафе-
дри постійно працюють у тісному зв’язку з судовими екс-
пертами та лікарями практичної охорони здоров’я.

Основним напрямком наукової роботи кафедри є 
розробка методів виявлення та визначення наркотичних 
і лікарських речовин у біологічному матеріалі. Дослі-
дження проводяться згідно з завданням Міністерства у 
справах науки і технологій України. Для виконання по-

ставлених задач, кафедрою було придбано рідинний хро-
матограф SHIMADZU LC–20. Співробітниками кафедри 
також проводиться робота по науковому обґрунтуванню 
створення системи гарантування якості клінічних лабо-
раторних досліджень та лабораторних послуг.

За результатами наукових досліджень співробітниками 
кафедри видано 4 монографії, 2 методичні рекомендації, 
отримано 65 патентів, опубліковано понад 300 статей 
в журналах і збірниках, захищено 3 докторських та 20 
кандидатських дисертацій.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
РЕНТГЕНОЛОГІВ ЦИКЛУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 Р. Ю. Чурилін, І. О. Вороньжев, І. О. Крамний, Ю. А. Коломійченко, Н. С. Лисенко, О. П. Сорочан

 Харківська медична академія післядипломної освіти

Сучасні інноваційні методи навчання сприяють ефек-
тивнішому розумінню і опануванню матеріалу, його прак-
тичній самореалізації. В Україні розроблено Концепцію 
розвитку національної інноваційної системи (2009 р.), 
яка передбачає законодавчі інституції. Викладачі отри-
мали можливість створювати власні методики навчан-
ня. Відомо, що людина в процесі пасивного сприйняття 
запам'ятовує від 10% до 30% того, що побачила та почула; 
а за активного сприйняття в пам'яті зберігається 80% того, 
що говорять самі; 90% того, що роблять або створюють 
самостійно. Основними цілями практичних занять є: по-
глиблення і закріплення теоретичних знань; оволодіння 
методиками дослідження хворих і відпрацювання навиків; 
вивчення нових методик дослідження; розвиток ініціативи 
в самостійній роботі; написання протоколів обстеження.

Викладачі кафедри рентгенології та дитячої рентге-
нології ХМАПО активно впроваджують нові інноваційні 
методичні прийоми на практичних заняттях: вирішення 
конкретних діагностичних завдань шляхом обговорен-
ня алгоритму обстеження хворих, дискусій, "мозкового 
штурму", заздалегідь запланованих помилок. На клініч-
них базах кафедри викладачі оцінюють рівень знань та 
підготовки слухачів, це дає можливість диференційова-
ного підходу для навчання слухачів в залежності від про-
філю лікувально-діагностичного закладу, де вони будуть 
працювати. Слухачів вчать самостійно працювати на ро-
бочому місці лікаря-рентгенолога для формування вмінь і 
необхідних навичок. Під контролем викладачів самостій-
но виконується рентгеноскопія, визначається тактика об-

стеження хворих, аналізуються рентгенограми з історіями 
хвороб. В навчальній кімнаті проводяться аналіз конкрет-
них ситуацій, розробляється алгоритм прийняття рішень, 
запис протоколів дослідження, проводиться розгляд на-
борів рентгенограм за відповідними темами, тестування. 
Завжди проводиться обговорення потреб самих слухачів у 
вивченні окремих розділів практичної діяльності. По всіх 
розділах для самостійної роботи є видані працівниками 
кафедри навчальні посібники та керівництва.

Використання інноваційних методик у навчальному 
процесі на практичних заняттях створює умови для ефек-
тивної самореалізації особистості майбутнього лікаря-
рентгенолога і підвищує якість навчання. Педагогічна 
ефективність застосування методів на вчання на практич-
них заняттях значною мірою залежить від наукової квалі-
фікації і майстерності викладача. Нові методики навчання 
дають змогу зацікавити слухачів, спонукати їх до погли-
блення своїх знань та практичних навичок.
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ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Одним з головних принципів організації   первинної 
медико-санітарної допомоги є  її якість, яка, перш за все, 
орієнтована на проблеми пацієнта. Лікар  ЗПСМ пови-
нен відповідати компетентним засадам сімейного лікаря, 
забезпечуючи безперервне спостереження  за пацієнтом 
незалежно від віку, медичних і соціальних проблем, ви-
никлих у нього проблем, які впливають  на стан  здоров'я. 
Саме лікар ЗПСМ  розробляє і забезпечує маршрут па-
цієнта згідно локальним протоколам.  Величезна роль  в 
стосунках лікар  - пацієнт  належить взаємній повазі, вмін-
ню спілкуватись, симпатії в стосунках, які  в свою чергу,  
залежать від багатьох чинників.  Це не тільки професійні 
навички і знання  з широкого кола питань, а і  особисті 
якості лікаря вміння будувати довгострокові відносини з 
пацієнтами різного віку, різними  за складом характеру, їх 
родичами і , що  не менш важливо, стосунками з колегами. 
В наш непростий для України час не менш важливим є 
громадська позиція лікаря.

В зв'язку з цим на кафедрі сімейної медицини ФПО 
ДМА реалізується комплексний підхід до навчального 

процесу, який повинен складатися  з 3-х основних прин-
ципів: виховання, освіти, навчання.

Особливі  проблеми пов'язані з навчанням дорослих, 
особливо лікарів, які готуються через вторинну спеціалі-
зацію. В процесі взаємодії викладача і лікаря-курсанта по-
трібно враховувати: базовий рівень знань виходячи з того, 
що базовою спеціальністю їх були педіатрія, терапія, не-
врологія, а інколи, і більш «вузькі» спеціальності. Вміння 
викладача спрямувати процес викладання з урахуванням 
специфіки майбутньої роботи  лікаря ЗПСМ і полягає у 
викладанні  навчального матеріалу, базуючись  на Наказах 
МОЗ України, уніфікованих клінічних протоколах і клі-
нічних настановах, зосереджуючись на первинному рівні 
надання медичної допомоги.

Для реалізації широкого кола питань, які стоять перед 
лікарем  ЗПСМ, дуже важливим чинником є формування 
особистих якостей лікаря первинної ланки.

Завданням викладача  є  наполегливо через процес ви-
кладання формувати філософію  сімейної медицини, яка 
для багатьох  лікарів-курсантів є незрозумілою і чужою, 
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але через певний час повинна стати стрижнем світогляду 
кожного з них.

Не переоціненна роль виховання лікаря як громадяни-
на. Прагнення сформувати з нього  лідера пронизує весь 
навчальний процес. Однією з нових але ефективних форм 
цього процесу є долучення молодих лікарів до Всеукра-
їнського навчального проекту «Сходи в майбутнє». Ця 
програма  включає в себе 5 базових напрямків: лідерство, 
менеджмент, розвиток особистості, самоврядування, па-
тріотизм.

Цей проект використовує різні методи навчання – тре-
нінг, майстер-класи та  фасилітацію (процес колективного 
прийняття ефективних рішень).

Під егідою Української Асоціації сімейної медицини 
Нами було проведено заняття в форматі фасилітації  з 30 
інтернами 1-го року навчання. Формат такої виховної  ро-
боти дозволив  максимально розкритись інтернам, вони 
обмінювались думками свого бачення  майбутнього  і по-
дальшого розвитку  і удосконалення сімейної медицини. 
Корисним було почути, що деякі з них, навіть в інтерна-
турі, не пов'язують з нею своє життя , вважаючи, що ця 
спеціальність не користується  належною повагою серед 

населення, влади і вузьких спеціалістів. Це вже велике пи-
тання для нас,  схилити частину суспільства до розумін-
ня місії сімейного лікаря в Україні, як спеціаліста, який є 
передумовою створення  страхової медицини і запорукою 
громадського здоров'я.

Порадувало викладачів, що відвертий обмін думка-
ми і наполегливість деяких з інтернів вплинули і змінили 
думку тих, хто ще не до кінця не розумів  перспективи цієї 
професії. Це дасть змогу через індивідуальну роботу ви-
правляти прогалини в світогляді майбутніх спеціалістів.

Таким чином, освіта є комплексним процесом  саме 
засвоєння  систематизованих  знань і формування на їх 
основі світогляду, розвитку пізнавальних можливостей, а 
також надбання умінь і навичок.
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Однією з актуальних проблем Української  держави є 
реформування системи надання медичної допомоги. 

Процес навіть якісно керованих  змін в такій галузі  не 
відбувається  легко та швидко і включає в себе багатоскла-
дові  послідовні організаційні події. Перебудови будь-якої 
системи в значній мірі залежать від безпосередніх вико-
навців і припускають в нашому випадку подолання  фази 
опіру лікарів першого рівня, звикших до стереотипів сво-
єї роботи. Перехід до  фази реалізації  намічених планів 
та досягнення кінцевої мети в значній мірі залежить від 
якості психологічної підготовки майбутніх лікарів з фор-
муванням якісно нового фахівця – лікаря загальної прак-
тики- сімейної медицини. 

Надзвичайно важливим є етап організаційних  змін,  
який має успіх лише в разі  формування психологічного, 
обов'язково емоційно позитивного,  супроводу реформ у 
учасників процессу.  В іншому випадку  навіть добре еко-
номічне підгрунтя  буде малоефективним.

Таким чином будь-які перетворення по  впроваджен-
ню нових методів роботи вимагають  зміни світогляду пев-
ного кола осіб. В даному випадку це ланцюжок з представ-
ниів  органів  влади,  адміністраторів  медичних установ, 
сімейних  лікарів та самих мешкаців. Процес перетворень 
не зрушиться з місця поки не зміняться погляди кожного з 
суб'єктів, приймаючих участь в  реформуванні.

Якщо ретельно ставитися до завдання керувати про-
цесом реформування медичної допомоги, необхідно на-
самперед управляти процесом підготовки кадрів, як однієї 
з її найважливіших складових.

В цьому аспекті особливу роль відіграє підготовка 
кадрів для безпосереднього впровадження реформ, а саме 
лікарів загальної практики – сімейних лікарів (ЗПСЛ).  
Спектр діяльності  ЗПСЛ повинен включати:  основні 
медичні знання;  практичні навички та  вміння;  вміння 

використовувати в діагностичному процесі оснащення сі-
мейної амбулаторії;  здатність вирішувати проблеми; ве-
дення медичної документації;  психологічні особливості 
та комунікативні навички. Процес  підготовки ЗПСЛ  до 
самостійної діяльності зводиться до власне професійних 
аспектів, а також  донесенні до суб'єктів навчання ідео-
логії взаємовідносин в системі сімейний лікар і пацієнт, 
сімейний лікар і «вузький спеціаліст», сімейний лікар і 
органи влади. Психологічна та емоційна складова у май-
бутніх лікарів загальної практики багато в чому залежить 
від мотивації сформованої викладачами. Побудову психо-
логії взаємовідносин  можна представити у вигляді 3-х 
складових:

1.Чіткий виклад стратегії перетворення, реальності її 
виконання, заснованої на досвіді інших розвинутих країн 
та об'єктивних фактах;

2. Носіями ідей перетворення повинні бути люди  га-
ряче в цьому переконані - організатори охорони здоров'я 
та викладачі;

3. Вироблення ефективних методів реалізації пере-
творення. В умовах навчального процесу це загальна чіт-
ко сформульована мета курсу, супідрядні їй цілі окремих 
елементів навчального процесу (лекцій, семінарських та 
практичних занять).  

На теперішній час підготовка сімейного лікаря як про-
фесійонала  в психологічному аспекті  сконцентрована на 
післядипломному рівні , тобто по суті має ознаки  «пере-
форматування» поглядів.

В майбутньому підготовка лікарів ЗПСМ повинна по-
чинатися з відбору абітурієнтів з огляду на специфіку цієї 
спеціальності, бажаючих працювати з людьми і для людей. 
Реально це означає: формування комунікативних здібнос-
тей та вміннь будувати довгострокові відносини; здатності 
до системного мислення;  почуття відповідальності і само-
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стійного прийняття рішення;  вмінь  через окремі приватні 
прояви  вибудовувати цілісне уявлення про особистість 
пацієнта;  інтегрувати його проблеми; усвідомлювати  
межу своєї компетенції і своєчасно  скеровувати пацієнтів 
до фахівців інших спеціальностей;  насамперед займатися 
питаннями  первинної та вторинної профілактики.

Таким чином,  для отримання ефективного ЗПСЛ запор-
тібне  управління трьома основними напрямками педагогічної 
діяльності: формування менталітету  унікального за свєю бага-
тогранністю лікаря на міцному фундаменті основних  медич-
них  знань з доведенням до автоматизму виконання  конкрет-
них практичних  навичок на обладнанні амбулаторії ЗПСМ.

УДК 378.046.4:[378.12:616-091]:37.02
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Кафедрою патологічної анатомії ХМАПО проводиться цикл ТУ «Психолого-педагогічні основи вищої медичної 

освіти. Актуальні проблеми профільних клінічних дисциплін вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації» згід-
но створеної колективом кафедри типової навчальної програми. Цикл призначений для підготовки слухачів – ви-

кладачів профільних кафедр та співробітників науково-дослідних інститутів, які розпочинають або здійснюють профе-
сійну підготовку медичного персоналу у вищих медичних навчальних закладах, не маючи відповідної психолого-
педагогічної та методичної підготовки. Навчальний план та програма є базовими курсами первинної психолого-
педагогічної та професійної підготовки викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Department of pathology (KMAPE) spends a thematic improvement “Psychological and pedagogical base of higher medical 

education. topical problems of clinical disciplines of higher medical educational institution of iv level”, according to typical 
program, created by a team of department. Program designed to prepare teachers of departments and researchers, which provide 
training of medical students in universities, not having any psychological, pedagogical and methodical training. Educational plan and 
program are base course of primary preparing of medical teaching stuff.

Вступ. В даний час відбувається досить інтенсивне 
реформування освітньої системи України. Цей процес, 
по суті природній, отримав значний стимул з набуттям 
чинності нового Закону «Про вищу освіту», який пропонує 
нову для України нормативну базу системи додипломної 
і післядипломної освіти [2]. Це обумовлює необхідність 
формування нової концепції для підготовки фахівців, що 
є прерогативою кадрових навчальних закладів, і підви-
щення їхньої кваліфікації, чим займаються заклади після-
дипломної освіти. Однією з основоположних засад нового 
закону є автономія закладів вищої освіти [3]. Надаючи на-
вчальним закладам певні права, роблячи їх менш залеж-
ними від центральних органів управління, отримання ав-
тономії зобов’язує їх самостійно дбати про якість освіти, 
впливаючи на зміст освітніх програм та обсяги їх викла-
дання. При цьому якість підготовки фахівців визначається 
у термінах результатів навчання. Нова методологія форму-
вання освітніх програм і способу визначення результатів 
навчання повинна бути добре знайомою кожному учас-
нику освітнього процесу, насамперед викладачеві. Перше 
полягає в використанні компетентнісного підходу, друге 
– Європейської кредитно-трансферної накопичувальної 
системи (ЄКТС) [1, 5].

Будь-яка особа, що займається педагогічною діяльніс-
тю з підготовки лікарів, додипломної чи післядипломної, 

є не тільки членом «суспільства знань», а однією з ключо-
вих його фігур. І знання, якими ділиться викладач, мають 
буди такими, щоб дати змогу лікарю впоратися з виклика-
ми сьогодення. Для виконання цієї мети викладач повинен 
мати відповідну психолого-педагогічну та методичну 
підготовку.

Враховуючи той факт, що освітній процес є перма-
нентним, він не зупиняється і не переривається при за-
кінченні кадрового навчального закладу, часом віднов-
люючись при навчанні в закладі післядипломної освіти, 
є необхідність у відпрацюванні узагальненого підходу до 
способу надавання знань у закладах до- і післядипломної 
підготовки. В реаліях сьогодення це полягає в обміні пе-
дагогічним досвідом між викладачами споріднених дис-
циплін медичних університетів та засобів післядипломної 
підготовки лікарів [4]. 

Основна частина. Навчальний план та програма 
«Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. 
Актуальні проблеми профільних клінічних дисциплін ви-
щих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації» 
складені для підготовки слухачів – викладачів профіль-
них кафедр та співробітників науково-дослідних інсти-
тутів, які розпочинають або здійснюють професійну 
підготовку медичного персоналу у вищих медичних 
навчальних закладах, не маючи відповідної психолого-
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педагогічної та методичної підготовки. Навчальний план 
та програма є базовими курсами первинної психолого-
педагогічної та професійної підготовки викладачів ви-
щих медичних навчальних закладів.

Програма складена відповідно до вимог норма-
тивних документів щодо підвищення кваліфікації 
«Положення про факультет підвищення кваліфікації 
викладачів вищих медичних і фармацевтичних на-
вчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів 
України» (наказ МОЗ України №258 від 30.12.93 p.), а 
також Програми «Вища медична освіта і Болонський 
процес”, що розроблена, затверджена і впроваджена 
на ФПК МОЗ України з 18 жовтня 2004 р.»

Сучасний підхід до проблеми психолого-
педагогічної підготовки викладачів медичних вузів, 
установ післядипломної освіти та науково-дослідних 
інститутів передбачає формування у них системи ба-
зових психолого-педагогічних та методичних знань, 
навичок, вмінь, які забезпечують:

- розвиток сучасного методичного мислення ви-
кладачів (на основі диференційного методичного ана-
лізу), що дозволяє кваліфіковано вирішувати сучасні 
проблеми вищої медичної освіти;

- оволодіння психолого-педагогічними закономір-
ностями професійної підготовки фахівця медичного 
профілю;

- оволодіння сучасною технологічною системою 
вищої медичної освіти; оволодіння сучасними засада-
ми ведення науково-дослідної, навчально-методичної, 
клінічної роботи на профільних кафедрах вищих ме-
дичних навчальних закладів IV рівня акредитації;

оволодіння сучасними технологіями в профільній 
галузі.

Навчальний план визначає загальну тривалість на-
вчання слухачів, розподіл годин, відведених на вивчення 
курсів навчальної програми. В разі необхідності, врахову-
ючи рівень базисних знань, регіональну патологію, акту-
альність та специфіку завдань охорони здоров'я регіону та 
інші обставини, кафедра може вносити корективи та допо-
внення в навчальні години, які регламентовані навчальним 
планом, в межах 20% від загального обсягу часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання пе-
редбачено такі види занять: лекції (29%), практичні занят-
тя (загалом 29%), семінари (42%). Під час навчання на ка-
федрі патологічної анатомії та суміжних кафедрах слухачі 
у відповідності з навчальним планом набувають теоретич-
них знань та оволодівають практичними навичками. Те-
оретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування 
лекцій, активну участь у практичних заняттях та семіна-
рах. З найбільш актуальних тем програми слухачі готують 
реферати, які обговорюються семінарах-колоквіумах. На 

практичних заняттях слухачі під керівництвом викладача 
опановують практичні навички викладання з патологічної 
анатомії та суміжних дисциплін.

Всі лекційні заняття супроводжуються мультимедій-
ними презентаціями з використанням як загальновідомої 
програмної оболонки «Microsoft Powerpoint», так і з за-
лученням досить нової «хмарної» програмної оболонки 
«Prezi». Остання дає можливість дуже наочно продемон-
струвати розвиток патологічного процесу як в хроноло-
гічному аспекті, так і с поступовим переходом з макро-
скопічного рівня на мікроскопічний. Дуже доцільним є 
використання інтерактивної системи «Smart board» для 
демонстрації презентацій, виконаних із застосуванням 
програмної оболонки «Prezi».

Наприкінці кожного курсу (кредитного модуля) на-
вчальної програми циклу слухачі складають проміжний 
тестовий контроль із застосуванням системи інтерактивно-
го тестування «Smart senteo». На основі одержаних оцінок 
слухачам циклу присвоюють кредити ЭКТС та визнають 
їхню кваліфікацію. Відповідні деталізовані дані запропо-
новано вносити в свідоцтво про навчання на циклі.

Висновки. Таким чином, підготовка слухачів за 
програмою «Психолого-педагогічні основи вищої ме-
дичної освіти. Актуальні проблеми профільних клініч-
них дисциплін вищих медичних навчальних закладів IV 
рівня акредитації» сприяє поглибленню знань науково-
педагогічних працівників в галузі педагогіки, дидактики 
та психології, дає розвиток сучасному методичному 
мисленню викладачів, а також дає можливість обміну 
досвідом між викладачами засобів до- і післядипломної 
підготовки лікарів.
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EXPERIENCE IN TRAINING SEMINARS FOR MEDICAL INTERNS

S. P. Yarova, I. I. Zabolotna, Y. S. Genzitskaya 
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Представлений авторський варіант проведення семінарських занять з лікарями-інтернами за спеціальністю «Стоматологія». 
Проаналізований новий досвід організації та особливості його організації, основні аспекти навчального процесу з лікарями-
інтернами, дана їхня характеристика, обкреслені перспективи подальшого розвитку. 

The author presented his vision of training seminars for medical inters (dentistry education). The new experience in organization 
and peculiar features of educational process implementation is analyzed by the author as well as its basic aspects with their character-
istics and further development prospects.

Вступ. Реформа вищої медичної освіти в Україні, змі-
ни в учбовому процесі потребують пошуку і створення но-
вих форм і методів підготовки лікаря [1]. Аналіз світового 
досвіду розвитку медичної освіти свідчить про необхід-
ність, з одного боку, збільшення кількості часу, призначе-
ного для клінічної практики, підвищення уваги до відпра-
цювання практичних навичок і вмінь майбутнього лікаря, 
з іншого, - зміни методології викладання з метою більш 
якісної його підготовки. Не випадково основним принци-
пом післядипломної освіти є єдність медичної практики і 
навчання. Перший етап даної системи - інтернатура, який 
дає право на самостійну лікарську діяльність. Придбавши, 
хоч і незначний в тимчасовому аспекті, але все ж таки до-
свід лікарської діяльності, більшість інтернів мотивовані 
до поглибленого вдосконалення теоретичних і практич-
них аспектів своєї професійної діяльності, усвідомлюючи 
взаємозв'язок і взаємозумовленість цих двох нерозривних 
складових лікарської майстерності [2].

Основна частина. Під час очного навчання лікарів-
інтернів за фахом «Стоматологія», згідно з робочою про-
грамою передбачено від 4-х до 8-ми % годин на семінарські 
заняття (з хірургічної стоматології - 12 годин, з ортопедич-
ної стоматології - 6 годин, з терапевтичної стоматології - 
20 годин). Слід зазначити, що з терапевтичної стоматології 
на семінарські заняття та лекції виділено рівну кількість 
годин, а з хірургічної стоматології - на 20% більше на-
вчального часу в порівнянні з лекціями. Тому важко пере-
оцінити їх роль під час очного навчання лікарів-інтернів, 
особливо коли вони проходять в діалогічній формі на-
вчального заняття, на яких виникає можливість засвоєння 
знань в процесі активного обговорення, що є більш ефек-
тивним в порівнянні з традиційною методикою [3].

Метою семінарських занять є формування клінічного 
мислення лікарів-інтернів, поглиблення знань в результа-
ті самостійного вивчення літератури по темі, проведення 
її аналізу. Залежно від активізації розумової діяльності, 
форми організації семінарських занять можна розділи-
ти на два типи: репродуктивний і продуктивний  [3]. Ре-
продуктивний характер заняття надає постановка питань 
наступного типу: оцінка клінічної ситуації за рентгено-
грамою; основні пломбувальні матеріали, що використо-
вуються для відновлення дефектів твердих тканин зубів і 
т.п. Продуктивний тип організації передбачає активізацію 
розумових здібностей лікарів-інтернів. Вони повинні по-
рівняти, проаналізувати, узагальнити, зробити висновок 
на підставі почутого матеріалу. Такий характер заняття 

надає постановка питань: чим відрізняється, які механізми 
і т.п. Читання лікарями-інтернами навчальних посібників 
та першоджерел при підготовці до семінарів є важливим 
навчальним завданням. Вони привчаються до самостійно-
го пошуку і відбору інформації за заданими питаннями.

Окремої  уваги заслуговує підготовка викладача до 
семінару, яка полягає у виборі ілюстрованого і демонстра-
ційного матеріалу до теми заняття, його плануванні, про-
думуванні і постановці питань для обговорення, від кіль-
кості та типу яких буде залежати його хід. Корисно кон-
кретизувати загальне питання в ряді окремих, які будуть 
стимулювати цілеспрямовану пошукову та інтелектуальну 
активність.

Ми віддаємо перевагу проведенню семінару творчого 
типу, що менш традиційно при навчанні лікарів-інтернів. 
Наш досвід організації таких занять за фахом «Стоматоло-
гія» показує, що на них можливі різні форми обговорення 
клінічних ситуацій, виходячи з цього і різна активність ін-
тернів і їх взаємодія з викладачем. Відмінною особливістю 
такого заняття є те, що в інтернів не просять відтворити ма-
теріал з певного джерела (лекції, навчального посібнику), 
їм ставляться питання, що активізують їх розумову актив-
ність, пропонуються завдання, відповіді на які в явному 
вигляді не представлені в літературі. Коли лікарі-інтерни 
чують питання, це спонукає їх обмірковувати можливі від-
повіді й оцінювати відповіді інших. Цей прийом привер-
тає активну увагу учасників. Вважаємо за доцільне навес-
ти конкретний приклад. На кафедрі стоматології №2 фа-
культету інтернатури і післядипломної освіти Донецького 
національного медичного університету ім. М. Горького на 
циклі «Терапевтична стоматологія» (2-й рік навчання) се-
мінар №1 проходить за темою: «Карієс та його ускладнен-
ня: клініка, діагностика, лікування». Він може бути орга-
нізований наступним чином. Перед початком заняття про-
понується короткий його план, вказується зв'язок нового 
матеріалу з іншими темами, акцентується увага на більш 
важливих його аспектах. Теоретичною основою є «Прото-
коли Надання стоматологічної допомоги» під. загальною 
редакцією Опанасюка Ю.В. (2005). Перш ніж починається 
викладання частини навчальної інформації, викладач ста-
вить відповідне питання, алгоритм відповіді на яке демон-
струється з використанням мультимедійного проектора. 
Потім подальше викладання навчального матеріалу дає 
на нього відповідь. Мультимедійна система є прекрасним 
засобом демонстрації взаємозв'язків між поняттями. Візу-
альна демонстрація з очевидним поділом розглянутих ка-
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тегорій повинна супроводжувати вербальну презентацію 
матеріалу. Після завершення розгляду чергового пункту 
плану, викладач пропонує лікарям-інтернам задати свої 
питання. При структуруванні розглянутого матеріалу ко-
рисно враховувати психологічні закономірності пам'яті 
мислення. Важливим для викладача в даному випадку є 
вміння управляти процесом обговорення. Запропонована 
форма проведення семінарських занять за фахом «Сто-
матологія» викликає велику активність і зацікавленість 
з боку лікарів-інтернів. Так, аналіз відвідуваності такого 
виду навчальних занять підтверджує вище сказане: даний 
показник у 2014-2015 навчальному році збільшився, в се-
редньому, на 20% в порівнянні з попереднім. Порівняль-
ний аналіз поставлених на семінарах оцінок показав, що 
кількість оцінок «добре» і «відмінно» була збільшена, від-
повідно, на 15 і 18%.

Висновки. Вважаємо, що запропонований варіант 
проведення семінарського заняття сприяє розвитку клі-
нічного мислення інтернів і більш ефективній теоретичній 
підготовці до подальшої самостійної практичної діяльнос-
ті. Отриманий позитивний досвід, на нашу думку, може 

бути корисним у вдосконаленні навчальної програми, 
викладання й оволодіння практичними навичками у май-
бутніх фахівців, що доцільно враховувати в ВУЗах країни, 
особливо в період реформування післядипломної освіти. 
Це доводить доцільність його широкого впровадження в 
навчальний процес очної інтернатури. 
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BUSINESS GAME AS A FORM OF THE PEDIATRICIAN INTERNS EDUCATIONAL OPTIMISATION

T. Y. Kravchenko,  G. K. Kopiyka, N. Y. Gornostaeva, L. V. Vasilchenko 

 Odessa National Medical University

Introduction. 
The graduate doctors’ school is regarded  as an educational 

system section which gives the possibility to gain knowledge, 
to obtain the primary and secondary specializations, to 
enhance the knowledge and master of different medical skills, 
to prepare for the pre-attestation  and  in this way to achieve 
the higher professional level .

This education is of great importance and it must help 
every intern to possess  the knowledge, skills and abilities , 
which after the graduation. will enable them to work at the  
policlinic  or other  rst link health establishments.

The main part.
Business game is one of the steps to imitate the professional 

activity in the circumstances which restore the real life as close 
as possible. 

Business game is such a form and educational  method  
in which subjective and social aspects of any professional 
activity is simulated.  It’s especially necessary as we often face 
the lack of certain diseases samples in every day practice.

Business game is one of the active teaching methods 
which promotes the quality of education in comparison with 
both traditional and other ones. 

It is the optimization of professional thinking by means of 
educational algorithms 

It is the optimization of the professional skills and abilities 
by means of the programmed education

 The advantage of the business game among the other 
teaching methods can be  found in the fact that the business 
game imitates the situations typical to the future profession 
and thus, develops the ability to search for information and to 
analyze it. This process helps to activate the creative doctor’s 
skills signi cantly.  

The purpose of the educational game imitation is to 
develop the intern’s practical skill of the correct differential 
diagnostics of the clinical-alike diseases, the ability to de ne 
the true diagnosis and  the optimal treatment. 

It’s important to highlight the fact, that the clinical games 
based on the differential diagnostics and only afterward the 
treatment, should be named re ecting the main clinical 
syndrome. 

The main tasks which should be set during the games are 
as follows:

To teach the future pediatrician to create the psychological 
atmosphere for conversation with the sick child, his /her 
parents and relatives.

To teach the intern to make the differential diagnostics 
and to prescribe the optimal treatment tactics

To act effectively during the clinic reception as a district 
pediatrician

While preparing for the game the interns pediatricians 
get the motivation for the active search for the diagnostics 
information according to their role; they develop the skill to 
analyze the obtained information.

The de nite decision making process makes the intern 
turn to active studying forms including self-teaching. The 
intern who didn’t prepare for the lesson well enough won’t be 
able to make out the given clinical situation and won’t come to 
the correct conclusion. 

The business game calls for the constructive abilities 
mobilization and creates

the emotional motivation for active information search, 
its application for the de nite solution making. 

Conclusions. In this way the business game develops 
the skills of searching and processing information. It allows 
to brisk up the intern’s creative abilities signi cantly and 
thus to prepare a district pediatrician capable to think 
independently. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ  ПО УРОЛОГИИ

И. М. Антонян, В. В. Россихин, В. В. Мегера, А. В. Бухмин 

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Информационные технологии (ИТ) обучения все 
больше и больше входят в практику преподавателей по-
следипломного образования. Если десятилетие назад при-
менение компьютерных и мультимедийных технологий в 
обучении встречалось достаточно редко, то на настоящем 
этапе развития ИТ применяются повсеместно во всех сфе-
рах деятельности человека и активно внедряются в тех-
нологии обучения. Это обусловлено рядом преимуществ 
и новых возможностей, которые предоставляют ИТ для 
улучшения качества обучения слушателей. Их примене-
ние имеет свои особенности в медицинских учебных за-
ведениях. 

На кафедре общей, детской и онкологической уроло-
гии в течении последних лет в педагогическом процессе 
активно внедряются и используются новые  ИТ, которые 
могут быть классифицированы по цели их применения: 

1) демонстрационные технологии, позволяющие по-
лучать видео- и аудиоинформацию из операционной, ка-
бинета ультразвуковой диагностики, совмещенного с ка-

бинетом урофлоуметрии, непосредственно в аудиторию 
или конференц-зал;

2) мультимедийное сопровождение лекций, электрон-
ные атласы для практических занятий, обучающие 
фильмы; 

3) обучающие технологии, к которым относятся 
электрон ные учебники, мультимедийные задачи. 

4) контролирующие технологии, позволяющие 
оце ни вать знания слушателей (компьютерные тесты, 
мультимедийные ситуационные задачи). 

При оценке конечных результатов успеваемости  при-
менение ИТ позволяет объективизировать результаты обу-
чения. 

Таким образом, мультимедийные ИТ активно внедря-
ются в повседневную практику преподавания в академии. 
Правильное определение целей их применения позволит 
более широко разрабатывать и внедрять новые ИТ для 
улучшения качества преподавания в медицинских учреж-
дениях последипломного образования.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

И. Г. Лесовая, Г. Б. Хасанова

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Вступление. Эффективное последипломное медицин-
ское образование предполагает активизацию практической 
подготовки слушателей. Для организации полноценной 
диагностической деятельности у врачей специалистов по 
хирургической стоматологии необходимо акцентировать 
внимание на организацию восприятия и факторов влияю-
щих на него.

Основная часть. В основу выделения отдельных ви-
дов восприятия положены различные критерии: в зависи-
мости от цели, от степени организации и форм отражения. 
Для правильной диагностики, дифференциальной диаг-
ностики в формировании клинического мышления необ-
ходимо развивать отдельные виды восприятия, такие как: 

1. Преднамеренное восприятие, которое характеризу-
ется тем, что в его основе сознательно поставленная цель 
и с самого начала регулируется задачей слушание доклада 
или лекции, просмотр тематических фильмов и выставок, 
ознакомление со стандартами диагностики и лечения 
различных заболеваний в челюстно-лицевой области;

2. Организованное восприятие – когда перед врача-
ми ставится четкая задача наблюдения, планомерность и 
систематичность при курации больных, заполнения меди-
цинской документации, с анализом: характерных жалоб 
больного, особенностей возникновения и развития забо-
левания;

3. Восприятие пространства  – это восприятие формы, 
величины, объема патологического процесса. Восприя-
тие формы является одним из наиболее информативных 
и устойчивых признаков, что требует выделения границ 
по совокупности морфологических признаков между нор-
мой и патологией, между опухолевым и воспалительным 
процессом, пороками развития, которые влекут за собой 
выраженные в разной степени нарушения функции, ана-
томического строения и положения органа.

Этот сложный процесс восприятие формы, объемности 
и величины осуществляется в основном с помощью 
зрительных, тактильных анализаторов при клиническом, ла-
бораторном, рентгенографическом, УЗИ исследованиях. При 
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этом врачи решают задачи по рельефной анатомии, включая 
динамические особенности, характеризующие изменения 
сократительной способности мышц и их объема (маскоо-
бразно лицо при параличе мимических мышц, ригидность 
жевательных и др. группы мышц при воспалительных про-
цессах, опухолях на соответствующей стороне).

Статические особенности рельефа, обусловленные 
отеком мягких тканей, образованием гематом, скоплением 
гноя и т.д.

Восприятие глубины и удаление объекта (очага) 
который определяется зачастую визуально при измене-
нии углублений, ямок,  сглаживанием борозд, дефор-
мации челюстно-лицовой области; а также с помощью 
специальных методов исследования (УЗИ, КТ, ЯМРТ) 
позволяющих дать оценку последовательности располо-
жения слоев тканей и их свойств, определить координаты 
органа в 2х, 3х мерном пространстве.

Врач обучается особенностям восприятия и умению 
концентрации внимания при работе с информационным 
материалом в лекционном зале, на практических заняти-
ях, при курации больных, решении ситуационных задач. 
Такой подход обеспечивает углубленное изучение позна-
ваемости объектов и явлений, вносит ясность в представ-
ление человека о границах нормы или патологии.

В процессе обучения врачей специалистов учитывается 
устойчивость внимания. Внимание которое определяется 
различными причинами: индивидуальными физиологи-
ческими особенностями организма, психическим состо-
янием, мотивацией, внешними обстоятельствами. Среди 
факторов способствующих привлечению внимания: раз-

нообразие впечатлений и выполняемых действий; пере-
ключение внимания с одного объекта на другой; обратить 
внимание на любопытные и необычные детали; взглянуть 
на происходящее по-новому, установить приоритеты.

Формирование клинического мышления врача в его 
познавательной деятельности должны совершенствовать-
ся на основании анализа лечебно-диагностической такти-
ки, предусмотрения возникновения возможных осложне-
ний и их профилактики.

Выводы. Таким образом, используя методологичес-
кие подходы по развитию внимания и восприятия в фор-
мировании врачебного восприятия у слушателей цикла 
специализации по «Хирургической стоматологии» дает 
возможность повысить характеристики клинического 
мышления, а, следовательно, и диагностические возмож-
ности обучаемых.
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Секція VI

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК ЯК КЛІНІЧНИХ БАЗ ВИЩИХ 
МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

УДК 378.018: 61: 37.091.33-027.22: 614.212

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КЛІНІКИ В РЕФОРМУВАННІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

В. І. Лупальцов

Харківський національний медичний університет

A ROLE OF UNIVERSITY CLINICS IN REFORMATION OF MEDICAL EDUCATION

V. I. Lupaltsov

Kharkiv National Medical University
 
Резюме. У роботі показана роль університетських клінік в системі медичної освіти, включаючи законодавчі акти з мо-

менту їх створення. Відзначено, що в зв'язку з недостатнім фінансуванням охорони здоров'я на даному етапі найбільш при-
йнятною може бути модель державної корпорації «Університетська клініка» на базі багатопрофільних клінічних лікувально-
профілактичних установ на підставі створеного «Положення про клінічні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я», 
вихід якого повинен прискорити МОЗ України.

Summary. The role of the university clinics in medical  education system was shown in the paper, including legislative acts  from 
their inception. It was noted that due to insuf cient of health funding at this stage the model of the State Corporation "University Clinic" 
on the basis of multidisciplinary clinical medical institutions can be the most appropriate according to the "Regulations on clinical 
treatment and preventive health care institutions" of The Health Ministry of Ukraine 

 Вступ. Формуванню «лікаря майбутнього» держава 
приділяє величезну увагу, та це і є зовсім правильно. Адже 
якості підготовки лікаря приділялася величезна увага в 
усіх формаціях розвитку суспільства. Вікові передумови 
підготовки високоякісного фахівця на всіх етапах розвитку 
медицини завжди вимагали від викладачів впровадження 
в клінічну практику передових методів дослідження, які 
визначаються науковими досягненнями. А одним з важли-
вих напрямків підготовки фахівців є формування у них в 
процесі навчання професійних навичок, які необхідні їм у 
самостійній роботі.

Основна частина. Лікар в сучасному контексті, за-
кінчуючи університет, повинен отримати медичну осві-
ту, що дозволяє йому медичну практику, а це значить, що 
закінчуючи ВНЗ, лікар повинен бути з розвиненим клі-
нічним мисленням. І яка б програма не існувала, вона, в 
першу чергу, повинна бути спрямована на вироблення у 
молодого фахівця клінічного мислення. З цього приводу 
М.І. Пирогов ще в 1835 році писав, що перед навчальним 
університетським планом повинні стояти завдання «...
навчати і випускати лікарів, здатних відразу після закін-
чення медичного факультету приступити до самостійної 
лікувальної діяльності».

Ідея М.І. Пирогова про модернізацію медичної осві-
ти у вітчизняній охороні здоров'я була втілена в створен-
ні університетських клінік, які входили до складу кафедр 
медичних факультетів, а їх керівниками − директорами 
клінік − призначалися професори медичних факульте-
тів, в подальшому − медичних інститутів. Вже в той час 
з'явилося чітке усвідомлення, що без наочного клінічного 
уявлення хворого з тією чи іншою патологією неможливо 
підготувати знаючого і володіючого практичними нави-
чками фахівця.

Бурхливий розвиток природничих наук в кінці ХІХ 
століття відзначений збільшенням кількості кафедр ме-
дичних факультетів. Професори факультетів − директора 
клінік докладають енергійних зусиль для створення нових 
клінік зі збільшенням ліжок у вже існуючих, маючи на меті 

створення кращих умов для навчання студентів і лікуван-
ня населення. Турбота про створення клінік − прерогатива 
держави, про що свідчить факт нещасного випадку з царем 
Олександром ІІІ під Борками недалеко від міста Харкова 
17 жовтня 1888 г. За надання допомоги постраждалим в 
імператорському поїзді, яку надавав професор медичного 
факультету Харківського університету, Олександром ІІІ 
були виділені персональні кошти Харківському універси-
тету на будівництво нових університетських клінік. Були 
створені університетські клініки: терапевтична, хірургіч-
на, офтальмологічна, а місце їх розташування названо клі-
нічним містечком. У наступні роки в клінічному містечку 
були створені: клініка нервових хвороб, дитяча клініка та 
ін. Після створення, на базі медичного факультету, медич-
ного інституту, клінічне містечко стає базою Харківського 
медичного інституту.

У вересні 1950 року Постановою Ради Міністрів УРСР 
і наказу Міністра охорони здоров'я України клінічне міс-
течко передається на утримання місцевого бюджету Хар-
ківської обласної ради депутатів трудящих і реорганізуєть-
ся в обласну лікарню зі збереженням кафедр медінституту. 
Безумовно, таке підпорядкування університетських клінік 
значно знизило роль кафедральних колективів в життєді-
яльності клінік. І тільки після затвердження в 1963 році 
Міністерством охорони здоров'я СРСР першого положен-
ня «Про клінічну лікарню» була чітко визначена роль ка-
федральних колективів в установах охорони здоров'я.

Залучення кафедральних колективів до життєдіяль-
ності клінік значно підвищило якість їх роботи. Клініки 
збагатилися новими технологіями, що поліпшило лікуван-
ня хворих і підвищило авторитет медпрацівників, а студен-
ти отримали можливість використовувати ці досягнення 
в навчальному процесі. Яскравим прикладом цього може 
служити «харківський» період роботи видатного хірурга 
епохи, академіка О.О. Шалімова, який з приходом на ка-
федру факультетської хірургії Харківського медичного ін-
ституту почав впроваджувати в хірургічну практику нові 
технології лікування хворих із захворюваннями підшлун-
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кової залози, печінки, стравоходу, органів грудної клітки, 
серця, магістральних судин, навчаючи молодих хірургів 
кафедри і практичної охорони здоров'я, які в подальшому 
за короткий період ліквідували застій у розвитку хірургії 
Харкова, а в подальшому і в масштабах всієї України, ви-
ховуючи студентів і молодих хірургів на особистому при-
кладі, виконуючи складні, патогенетично обґрунтовані 
оперативні втручання.

Протягом більш ніж двох століть вдосконалення ме-
дичної освіти, починаючи з навчальних планів медичних 
факультетів, органів земського самоврядування та медич-
них інститутів, багато зроблено для розвитку вітчизняної 
медичної освіти і науки, клінічного мислення студентів, 
готуючи з них кваліфікованих лікарів-практиків, майбут-
ніх викладачів і наукових співробітників, роблячи істот-
ний внесок в одужання хворих.

Разом з тим, зміна економічної формації в 90-х ро-
ках ХХ століття призвела до погіршення економічного 
стану нашої країни. Ослаблення фінансування лікуваль-
них установ МОЗ призвело до часткової муніципалізації 
лікувально-профілактичних закладів. Що негайно позначи-
лося на положеннях постанови «Про клінічно-лікувально-
профілактичний заклад охорони здоров'я». Цим скориста-
лися окремі керівники лікувально-профілактичних закладів, 
розбивши клінічні колективи на кафедральні та лікарняні, 
усунувши від наукового керівництва профільними клініч-
ними базами завідувачів кафедрами, не допускаючи часом 
на курацію студентів до хворих, забуваючи афоризм дале-
кої давнини про лікування, коли лікаря порівнювали з пта-
хом, який летить, тільки спираючись на два крила: теорію і 
практику. А адже саме на студентській лаві майбутній лікар 
повинен отримати такі теоретичні знання, які дозволили б 
йому опанувати основами клінічного мислення, придбати 
тверді практичні навички, зробити законом своєї лікарської 
діяльності неухильне дотримання лікарського обов'язку.

З огляду на напрацювання вітчизняної вищої школи, 
вважаємо що навіть при сьогоднішньому фінансуванні 
охорони здоров'я, найбільш прийнятною є модель Дер-
жавної корпорації «Університетська клініка» на базі ба-
гатопрофільних лікувально-профілактичних установ, де 
керівництво цих базових установ передає кафедральним 
колективам медуніверситетів частину своїх повноважень 
згідно з наказом МОЗ України №174 від 05.06.1997 року.

Згідно цього наказу завідуючий профільною кафе-
дрою є керівником клініки та здійснює наукове керівни-

цтво, організує навчально-виховний процес, навчально-
методичну діяльність клініки, організовує консиліуми, 
визначає плани і тактику обстеження і лікування хворих 
і нарівні з співробітниками клініки несе відповідальність 
за якість лікувально-діагностичного процесу, організовує 
клінічні, патолого-анатомічні та науково-практичні кон-
ференції.

На основі взаємно узгодженого договору створюєть-
ся наглядова рада, до якої входять представники органів 
влади охорони здоров'я, профспілкові громадські діячі, 
головні лікарі, керівники університету та департаменту 
охорони здоров'я.

Робота університетської клініки (клінічної лікарні) 
регламентується «Положенням про клінічні лікувально-
профілактичні заклади охорони здоров'я», на що треба 
звернути увагу МОЗ України. Створення університет-
ської клініки в первісному її баченні сьогодні практич-
но нереально через низькі можливості фінансування. 
Тому прискорення виходу в світ «Положення про клініч-
ні лікувально-профілактичні заклади охорони здоров'я» 
МОЗ України не тільки поліпшить якість спільної роботи 
органів охорони здоров'я, а й поліпшить якість підготовки 
молодих фахівців.

Таким чином, реформування вищої медичної школи 
повинно відбуватися в тісному зв'язку навчальних планів з 
впровадженням інноваційних форм навчання, наближених 
до європейської освітньої системи при інтеграції універ-
ситетської клініки або клінічної лікарні з її підрозділами і 
кафедральним колективами. 

Такий підхід дозволить об'єднати високоспеціалізо-
вану лікувально-профілактичну допомогу населенню з 
підвищенням рівня наукових досліджень, їх апробацією і 
впровадженням результатів в практику.
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Резюме. Основною метою створення університетських клінік була можливість проведення практичних занять зі студентами-
медиками. Секрет успіху університетських клінік – поєднання в одних стінах лікувально-діагностичного процесу, наукових 
розробок та освітньої діяльності. У всьому світі університетська клініка – зразок найефективнішої форми спеціалізованої 
охорони здоров'я. У вересні 2015 року на базі структурних підрозділів Науково-практичного медичного центру ХНМУ та 
Центру малоінвазивних технологій і серцево-судинної хірургії ХНМУ було відкрито єдиний Навчально-науковий медичний 
у комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. Підготовка професійних фахівців нової генерації можлива тільки на основі 
інтеграції науково-педагогічного потенціалу Університету та сучасної матеріально-технічної бази лікарні, формування нової 
корпоративної культури, впровадження інноваційних освітніх програм, що містять нові, якісно вдосконалені технології, методи 
і форми навчання. А це можливо здійснити лише в умовах Університетської клініки.

Resume. The primary purpose of establishing university clinics was an opportunity to hold practical classes with medical students. 
The success of university clinics consists in combining diagnostics and treatment process with scienti c research and educational ac-
tivities. All over the world university clinics represent a sample of the most effective forms of health care. In September 2015 a single 
Medical Educational Scienti c Complex «University Clinic» of KhNMU was opened on the basis of the structural units of the Scienti c 
and Practical Medical Center of the KhNMU and the Center of minimally invasive and cardiovascular surgery of KhNMU. Training 
a new generation of professionals is possible only through the integration of scienti c and educational potential of the University and 
a modern material and technical base of a hospital, creating a new corporate culture and innovative educational programs that include 
qualitatively improved technologies, methods and forms of learning. It can be realized only at a University Clinic.

Вступ. Основною метою створення університетських 
клінік була можливість проведення практичних занять зі 
студентами-медиками. Для того, щоб студенти-медики 
почали навчатися «біля ліжка хворого», а не тільки по 
книгах, а наукові медичні дослідження підтверджувалися 
лікувальною практикою, повинні були відбутися револю-
ції і цивілізаційні зрушення. Кардинальною відмінністю 
університетських клінік є поєднання серйозної фунда-
ментальної підготовки фахівців і використання самих 
передових медичних технологій. Свідченням цьому є те, 
що практично всі лауреати Нобелівської премії в галу-
зі фізіології та медицини працюють в університетських 
клініках. Найбільш якісна медична допомога в Європі та 
Америці представляються саме в університетських кліні-
ках. Секрет успіху університетських клінік – поєднання 
в одних стінах лікувально-діагностичного процесу, на-
укових розробок та освітньої діяльності. У всьому світі 
університетська клініка – зразок найефективнішої форми 
спеціалізованої охорони здоров'я. В Україні, до речі, такі 
установи при медичних вузах працювали до 1956 року. 
Потім радянська влада систему скасувала, але зараз йде 
процес її відновлення. Згідно з вимогами Закону України 
«Про вищу освіту» вузи медичного профілю повинні мати 
університетські клініки.

Основна частина. Відкриття Харківського універ-
ситету 17 січня 1805 року стало важливою віхою в житті 
Харкова. Це епохальна для міста подія відіграла величезне 
значення і в розвитку медичної справи. У 1806 році утво-
рився медичний факультет, що називався тоді лікарським. 
Деканом був професор хірургії П.М. Шумлянський (1750-
1821 рр.), а секретарем анатом Л.О. Ванноті. Викладати 
в університет запрошувалися відомі в Росії і за кордоном 
фахівці. До відкриття університетських клінік харків'яни 
отримали можливість консультуватися у професорів в при-
ватному порядку. Медичний факультет був найбільшим в 
університеті. Це призвело до необхідності будівництва ана-
томічного театру поруч з факультетом. Перше десятиліття 

свого існування медичний факультет ще не мав своїх клі-
нік. Для професури і студентів хворий представляв інтер-
ес більше, як живий експонат до лекції професора. У 1807 
році професор В.Ф. Дрейсіг підняв питання про необхід-
ність створення університетської клініки. Такі професора, 
як М.І. Елінський, В.Ф. Дрейсіг, І.Д. Кнігін, Г.Ф. Брайденс, 
І.М. Рейпольський, П.М. Шумлянський і А.І. Блюменталь 
багато попрацювали для пристрою клінік при університеті, 
якими згодом стало користуватися міське населення.

Перша університетська клініка Харкова виникла в 
1814 році. За профілем своєму вона була хірургічної і роз-
міщувалася в одному з флігелів університетського двору 
в будинку самого ректора. Цю подію можна вважати по-
чатком історії нинішньої обласної клінічної лікарні міста 
Харкова. Україна успадкувала структуру охорони здоров'я 
Радянського Союзу, де сфери освіти лікарів і лікування 
були розділені і керівництво здійснювалося різними мініс-
терствами. Медичні інститути не мали своїх лікувальних 
і наукових баз. Все це призводило до теоретизації навчан-
ня. Молоді лікарі, отримавши дипломи, не завжди вміли 
застосовувати свої знання на практиці. Створення мережі 
університетських клінік та лікарень був одним з пріори-
тетних шляхів медичної реформи в Україні. Нарешті, в 
2008 році було прийнято рішення про створення універси-
тетських клінік в Україні, яке підтверджується наступним 
витягом з Наказу від 07.11.2008 № 642 Про затвердження 
Примірного положення про університетську клініку при 
державному вищому навчальному закладі (закладі після-
дипломної освіти) ІІІ-IV рівнів акредитації МОЗ України. 
«ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Університетська клініка 
вищого навчального закладу (далі – ВНЗ), закладу після-
дипломної освіти (далі – ЗПО) (далі – Університетська 
клініка) – це заклад охорони здоров’я, який є лікувально-
навчально-науковим структурним підрозділом ВНЗ/ЗПО. 
Головною метою діяльності Університетської клініки є 
надання третинної (високоспеціалізованої), вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги, забезпечення підго-
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товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медич-
них працівників за стандартами вищої освіти, проведення 
науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впрова-
дження нових медичних технологій».

З метою створення престижної і потужної універси-
тетської клініки, в якій фахівці університету надаватимуть 
високоспеціалізовану лікувально-профілактичну, консуль-
тативну допомогу іншим лікувально-профілактичним за-
кладам регіону, забезпечуватимуть підготовку, перепід-
готовку та підвищення кваліфікації медичних працівників 
за стандартами вищої освіти, створюватимуть умови для 
проведення наукових досліджень, здійснюватимуть апро-
бацію та впровадження нових медичних технологій та 
ін., у вересні 2015 року на базі структурних підрозділів 
Науково-практичного медичного центру ХНМУ та Цен-
тру малоінвазивних технологій і серцево-судинної хірур-

гії ХНМУ було відкрито єдиний Навчально-науковий ме-
дичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. Най-
ближчими завданнями роботи університетської клініки є 
активна міжнародна інтеграція, продовження розвитку на 
її базі: «Центру лапороскопічних технологій», «Центру 
просунутої ендоскопії», «Центру реабілітації спортсме-
нів», «Центру лікування болю», відділень фізичної реабі-
літації та неврологічних розладів. 

Висновки. Таким чином, підготовка професійних фа-
хівців нової генерації можлива тільки на основі інтеграції 
науково-педагогічного потенціалу Університету та сучас-
ної матеріально-технічної бази лікарні, формування но-
вої корпоративної культури, впровадження інноваційних 
освітніх програм, що містять нові, якісно вдосконалені 
технології, методи і форми навчання. А це можливо здій-
снити лише в умовах Університетської клініки.

SIGNIFICANCE OF THE UNIVERSITY CLINIC IN THE PREPARATION OF DENTAL SURGEON

S. N. Grigorov, G. P. Ruzin,  L. P. Rekova, K. N. Vakulenko 

Department of oral anв maxillofacial surgery, KhNMU, Kharkov

The main task in the preparation of any specialty, includ-
ing dental surgeon along with the study of the theoretical as-
pects of the specialty it is to train it necessary manual skills. 
Currently, on the one hand, to provide all kinds of dental care 
loses state (municipal) character. Currently, on the one hand, 
to provide all kinds of dental care loses state (municipal) char-
acter. On the other hand, the mandatory informed consent to 
any medical acts, his reluctance to trust any actions, especially 
the surgical nature of  the student, intern, that makes it very 
dif cult providing mastering  of practical skills. Proposed 
for this purpose use of appropriate phantoms can hardly be 
achieved due to their high cost and other reasons. In addition, 
you must take into account the a paid the provision of sur-
gical care that also affects the ability of the student to self-
employment. Foreign and domestic experience demonstrates 
the university dental clinic capacity to provide conditions for 
students to learning most necessary skills for analgesia and 
extraction of teeth. 

Department of Operative Dentistry has accumulated a suf-
 cient experience on the work in the University Dental Cen-

ter organized more than ten years ago. Due to low prices and 
shares the humanitarian charity clinic has a suf cient number 
of patients who seek surgical help. The modern diagnostic and 
surgical equipment of the dental center and clinic enables us 
to provide the necessary assistance at a high level. Reception 
conducts associate professor or assistant of the department 
which is actively encouraged to participate in the examination 
and treatment of students. Students participate in the 3rd year 
of the patient under examination and supervision of the teach-
er carry out separate stages or the total volume of intervention. 
The clinic strictly observed by the patient's acknowledgment 
on the consent of the student's participation in the examination 
and treatment. But his appeal to the university clinic initially 
determines its consent.

Our experience shows that it is a university clinic is the 
important and essential element that plays a role in the creation 
of optimal conditions in the practical training of a dentist. The 
most important task of suf cient reason manual skills that dis-
tinguishes dentist training requirements from other disciplines 
can only be solved by establishing a university clinics
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Секція VІI

РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У РЕФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я»

МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ

Б.С. Божук 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

У відповідь на соціальний запит в Україні була ство-
рена та введена до Переліку лікарських посад у закла-
дах охорони здоров‘я наказом МОЗ України №360 від 
19.12.1997 року спеціальність «Медична психологія». 
Враховуючи потребу системи охорони здоров’я у фахів-
цях медико-психологічного профілю для надання психо-
терапевтичної, психопрофілактичної і медико-соціальної 
допомоги населенню України для підготовки за напрямом 
«Медицина» спеціальністю «Медична психологія» були 
створені медико-психологічний факультет в Національно-
му медичному університеті імені О.О.Богомольця, а пізні-
ше – в Буковинському державному медичному університе-
ті та Вінницькому національному медичному університеті 
імені В.І. Пирогова.

Загальнонауковою тенденцією розвитку сучасної меди-
цини та психології стає інтеграція медичних, психологічних 
та соціальних підходів до людини. Лікар-психолог – фахі-
вець, який володіє глибокими знаннями медицини, здатен 
діагностувати та оцінювати вплив соматичного захворюван-
ня на психіку, проводити диференційну діагностику психо-
соматичних розладів, досконало знає патогенез впливу пси-
хологічної травми, професійно володіє психокорекційними 
заходами та методами психологічної реабілітації в комплек-
сі з психофармакотерапією. Система підготовки фахівця з 
медичної психології має чітку та послідовну структуру, яка 
включає додипломну освіту, інтернатуру, магістратуру, аспі-
рантуру, що відповідає кваліфікаційним вимогам.

За роки практичної діяльності лікарі за спеціальністю 
«медична психологія» успішно підтвердили свою необхід-
ність в сучасній системі охорони здоров’я, хоча постійно 
розвиток спеціальності сповільнюється консервативними 
силами.

Приведення вітчизняної системи освіти у відповідність 
до кращих світових стандартів є потужним кроком до інте-
грації нашої держави в Європейський простір. Національна 
система підготовки має ґрунтуватися на принципах акаде-
мічної мобільності, але при цьому зберегти найкращі над-
бання вітчизняних наукових шкіл. Лікарська спеціальність 
«медична психологія», яка згідно наказу МОН України від 
06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження пере-
ліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266» відповідає спеціальності «Медична та психологічна 
реабілітація». Об’єктом діяльності такого фахівця є система 
медичних, психологічних і соціальних заходів, що зменшу-
ють ризик хвороби у вразливих групах населення та попе-
реджають подальший розвиток хвороби, втрату працездат-
ності й спрямованих на максимально раннє і ефективне по-
вернення пацієнтів, інвалідів та осіб з вадами розвитку до 
суспільно корисної праці та активного соціального життя.

Таким чином ідея об’єднати медичну психологію і ре-
абілітацію є прогресивною, науково обґрунтованою та до-
цільною, однак така назва спеціальності викликає багато 
суперечностей та спекуляцій, як в психологічній, так і в 
медичній сфері. 

Враховуючи вищезазначене та прагнучи запобігти 
можливим ризикам, пропонуємо:

Рекомендувати Кабінету міністрів України змінити 
назву спеціальності 225 «медична та психологічна реабі-
літація» на «медична психологія та реабілітація».

Для забезпечення академічної мобільності затвердити 
в освітньо-професійному стандарті кваліфікацію лікар для 
спеціалізацій медична психологія та медична реабілітація.

РОЛЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

К. В. Волошин, Т. А. Руденко 

Харківська медична академія післядипломної освіти

Робота самоврядних молодіжних організацій, зо-
крема Рад молодих вчених (РМВ), у вищих закладах 
освіти є необхідною умовою інтеграції України в єв-
ропейський освітній простір. Згідно «Закону про вищу 
освіту в Україні» молодіжні організації отримали до-
сить широке коло повноважень у житті навчального за-
кладу, виховній та навчальній роботі. Найважливішими 
з них є заохочення молодих фахівців до наукової діяль-
ності та всебічна підтримка у прагненні до самовдос-
коналення та підвищення престижу вітчизняної меди-
цини.

РМВ – молодіжна організація, що об’єднує аспірантів 
та молодих викладачів Харківської медичної академії піс-
лядипломної освіти (ХМАПО), створена з метою всебіч-
но сприяти науковому зростанню молоді для підвищення 
престижу Української медицини.

Головними завданнями РМВ ХМАПО є сприяння 
апробації та впровадженню наукових досягнень і розробок 
молодих вчених в практику охорони здоров'я, організація 
та проведення співробітниками ХМАПО спеціалізованих 
курсів, що підвищують професійний рівень молодих вче-
них, підтримка лідерських прагнень, отримання другої 
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вищої освіти, впровадження новітніх технологій у після-
дипломній освіті, сприяння патріотичному вихованню, гу-
манізму, моралі громадянського суспільства, тощо.

Рада молодих вчених ХМАПО приділяє особливу 

увагу формуванню у лікарів-спеціалістів гуманістичної 
моралі, почуття людяності та милосердя, гідності та висо-
кої відповідальності за стан здоров’я як окремої людини, 
так і нації в цілому.

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 
У МЕДИЧНИХ ВНЗ

М. Н. Гарас 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Вступ. У зв'язку з невпинним розвитком ринку праці в 
галузі охорони здоров’я, впровадженням кредитної моделі 
навчання в медичних навчальних закладах із забезпечен-
ням принципу безперервності медичної освіти постало за-
вдання у підготовці конкурентоспроможних професійних 
кадрів, які могли, користуючись отриманою під час на-
вчання у ВНЗ інформацією, розвивати науково-технічний 
прогрес для вирішення нагальних проблем практичної 
охорони здоров’я. Для досягнення цієї мети в системі ви-
щої освіти країн Європи і Америки було розроблено ме-
тодику проблемно-орієнтованого навчання (ПОН, Problem 
based learning, PBL).

Основна частина. Проблемно-орієнтоване навчання 
(ПОН) – це педагогічна стратегія, особливий стиль 
осягнення знань з повноцінним оволодінням проблемою 
з глибоким, активним та стійким засвоєнням матеріалу 
реальних життєвих ситуацій при максимальному 
використанні доказово обґрунтованих світових 
інформаційних ресурсів. 

ПОН у реаліях медичної освіти ґрунтується на 
груповому обговоренні заданої ситуації з метою 
встановлення основ ної проблеми, що дає можливість 
відпрацьовування навичок вирішення окресленої 
проблеми та навичок прийняття рішень. Серед переваг 
ПОН є глибокий аналіз студентами представленої ситуації з 
тісною міждисциплінарною інтеграцією фундаментальних 
та клінічних медичних знань, розгляд альтернатив з 
пошуком підтверджувальних або спростовуючих їх фактів, 
використання практичного досвіду студентів по пошуку й 
аналізу інформації. Водночас, найважливішим аспектом 
ПОН є власне проблемно-орієнтований підхід до подачі 
інформації, а саме, конкретного взятого з реалій практичної 
охорони здоров’я клінічного випадку. Вивчення матеріалу 
в процесі ПОН зазвичай відбувається у вигляді занять в 
аудиторії, в невеликих за чисельністю групах студентів, 
зазвичай у формі дискусії, що спрямовується викладачем 
[1]. Внаслідок того що обсяг прямих імперативних 
інструкцій при ПОН зводиться до мінімуму, студенти 

беруть на себе більшу відповідальність за власне навчання. 
При цьому роль викладача може зводитися до ролі експерта 
з обговорюваної проблеми, керівника по користуванню 
інформаційними джерелами і консультанта у виконанні 
групового завдання. Таким чином, в ПОН роль викладача 
полягає в заохоченні активного обговорення проблеми, 
забезпеченні всебічної роботи студентів, забезпеченні 
можливості отримання відповідної інформації, підтримці 
«русла» ведення обговорення [2]. За даними літературних 
джерел, ПОН зарекомендувала себе як самодостатня та 
виправдана методика підготовки фахівців-педіатрів [3], 
хірургів [4], клінічних фармацевтів [5], не поступаючись 
жодним чином традиційним формам навчання. 

Висновки. Таким чином, попри те, що проблемне 
навчання значно відрізняється від традиційного, та, зва-
жаючи на практичну спрямованість опанування доказово 
обґрунтованою інформацією й апробацію методики за-
кордонними медичними школами, використання ПОН в 
системі вищої медичної освіти в Україні можна вважати 
перспективним. 
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РОЛЬ РАД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ТА «ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Н. С. Куфтеріна

Харківський національний медичний університет

Вступ. Протягом останніх років Центральними органа-
ми виконавчої влади (ЦОВВ) був обраний новий вектор та 

формат співпраці виборних дорадчих органів, який перед-
бачає ширше залучення громадськості та створення умов 
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прозорості і підвищення мотивації науковців усіх рівнів. У 
зв’язку із чим, все більше уваги приділяється створенню, 
оновленню та розвитку діяльності Рад молодих вчених при 
центральних органах виконавчої влади. Так, у 2015 році з 
метою обговорення шляхів реформування галузі медичної 
науки і забезпечення координації інноваційної, наукової і 
науково-організаційної діяльності молодих вчених вищих 
навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та 
науково-дослідних установ МОЗ України наказом №734 
від 9 листопада 2015 року було оновлено склад Ради моло-
дих вчених при МОЗ України. У 2016 році, керуючись ста-
тею 24 Закону України «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», з метою підтримки молодих вчених, а також 
врахування думки молодих вчених у питаннях розробки 
та реалізації молодіжної політики було створено Ради мо-
лодих вчених при Міністерстві культури та Міністерстві 
молоді та спорту. Також з 2014 року активно працює Рада 
молодих вчених при Міністерстві освіти і науки (МОН), 
яка з 2012 року була консультативно-дорадчим органом 
при Державному агентстві з питань науки, інновацій та 
інформатизації України 

Основна частина. Основними напрямками роботи 
Рад молодих вчених при ЦОВВ є: 1) надання рекоменда-
цій щодо координації науково-дослідної роботи студентів, 
магістрів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 
та наукових кадрів вищих навчальних закладів та науково-
дослідних установ, обговорення шляхів реформування 
наукових галузей, інтеграції освітніх і наукових процесів, 
підвищення якості наукових досліджень; 2) Аналіз осно-
вних проблем та завдань наукових галузей, в тому числі: 
– сприяння участі студентів та молодих вчених у наукових 
олімпіадах, проведенні та організації науково-дослідної 
роботи в вищих навчальних закладах; – інтеграції 
навчально-виховного та наукового процесів у діяльності 
вищих навчальних закладів суб'єктами яких є студенти та 
молоді вчені; – покращання якості та активізації наукових 
досліджень, що проводяться в вищих навчальних закладах 
та науково-дослідних установах; – створення та організа-
ції роботи різноманітних наукових гуртків, студентських 
наукових товариств, спільних об'єднань молодих вчених 
вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ 
відповідно до основних пріоритетів наукової діяльності; 
– співробітництва з радами молодих вчених вищих на-
вчальних закладів інших міністерств та відомств; – питань 
міжнародного обміну студентів, науково-педагогічних та 

наукових кадрів з метою проведення спільних наукових 
досліджень, участі в наукових форумах, виконанні науко-
вих грантів; – соціальних проблем молодих вчених; – об-
говорення кандидатур на здобуття академічних стипендій, 
премій для молодих вчених. З урахуванням динамічного 
реформування вищої освіти і науки в Україні, враховуючи 
консультативно-дорадчу спрямованість діяльності, Радами 
молодих вчених було розроблено та подано пропозиції до 
наступних проектів нормативно-правових актів: – «Стра-
тегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року»; 
– Концепції реформування наукової сфери в Україні; – 
проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність»; – проекту Постанови Кабінету Міністрів 
України «Порядок затвердження рішень про присвоєння 
вчених звань»; – проекту Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку підготовки докторів 
філософії та докторів наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах)»; – проекту Наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій 
та відгуків офіційних опонентів»; – проекту Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти». Крім цього, наразі 
ведеться робота над підготовкою пропозицій до проектів 
окремих нормативно-правових актів, необхідних для реа-
лізації положень Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність». 

 Висновки. Таким чином, Ради молодих вчених 
при центральних органах виконавчої влади відіграють 
важливу консультативно-дорадчу роль, сприяють форму-
ванню й реалізації інноваційних освітніх і наукових про-
ектів, поглибленню міжнародної інтеграції та наукового 
співробітництва.

Література:
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2. Закон України «Про наукову та науково-технічну ді-

яльність» № 848-VIII від 26.11.2015 р.
3. Наказ Міністерства охорони здоров’я №734 від 

09.11.2015 «Про зміни до складу Ради молодих вчених при 
МОЗ України».

4. Положення Про Раду молодих вчених, затвер-
джене наказом Міністерства охорони здоров’я №97 від 
25.02.2008.

ДОСВІД АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ» 

В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

С. В. Кучер 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Згідно до Закону України «Про вищу освіту» акаде-
мічна мобільність дає можливість учасникам освітнього 
процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 
наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі 
як на території України, так і поза її межами. Академічна 
мобільність є одним з передових напрямів міжнародної 
діяльності ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». 

Вона відкриває молодим науковцям університету винят-
кові можливості користуватися сучасним технічним осна-
щенням у зарубіжних учбових лабораторіях і наукових 
центрах для проведення досліджень, удосконалювати рі-
вень володіння іноземною мовою, набувати професійно-
го досвіду роботи у період проходження практики та під 
час стажування. Сьогодні цілеспрямовані молоді науковці 
університету можуть одержати теоретичний і практичний 
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досвід в умовах принципово іншої системи вищої освіти. 
Розвитку міжнародних освітніх і наукових зв’язків між 
університетами, активізації їх співпраці сприяє участь 
молоді у програмах міжнародної академічної мобільності, 
отримання нею доступу до закордонних освітніх програм, 
курсів та дослідницьких проектів.

На сьогодні наш університет співпрацює з 38 зарубіж-
ними вищими медичними освітніми закладами та заклада-
ми охорони здоров’я з 13 країн світу.

Тернопільський державний медичний університет ак-
тивно працює у програмах міжнародних академічних об-
мінів викладачів та студентів. Цьому сприяє налагодження 
зв’язків та укладання угод про партнерство між універси-
тетами, що входять до складу MEDEA (Альянс медичних 
університетів) в рамках міжнародного проекту ERASMUS 
MUNDUS. Діяльність даного проекту спрямована на за-
безпечення підтримки вищим навчальним закладам схід-
ної Європи на шляху до впровадження світових освітніх 
та наукових стандартів. 

Співпраця здійснюється також на основі партнер-
ських відносин ТДМУ з іноземними університетами і 
компаніями, дякуючи чому наші молоді науковці можуть 

брати участь в міжнародних освітніх програмах, таких як 
програма «Fulbright Scholar», Erasmus+, програма акаде-
мічної мобільності MEVLANA, канадсько-український 
проект «Психологічне здоров’я», фахові стажування для 
молодих вчених у лікувальних закладах Республіки Поль-
ща та вдосконалення професійних навичок протягом мі-
сячного стажування на лікувальних базах Вроцлавського 
університету. У 2015 році розпочато співпрацю з міжна-
родними партнерами у рамках програми ЄС з досліджень 
та інновацій «Horizon 2020» і «Polonez-1». Основними ці-
лями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток 
міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфіко-
ваних медичних фахівців. Участь в програмах академічної 
мобільності дає молодому вченому можливість отримати 
якісну європейську освіту за обраним напрямом підготов-
ки, розширити свої знання у всіх областях європейської 
культури, відчути себе повноцінним громадянином Євро-
пи. Розвиваючи мобільність викладачів і студентів Тер-
нопільський державний медичний університет приймає 
участь в процесах інтернаціоналізації та глобалізації, 
підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні вза-
ємовідносини та зв’язки з іншими країнами. 

 

РОЛЬ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У ВПРОВАДЖЕННІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» 
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

В. Є. Новошицький

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
 

Вступ. Все більше в організації роботи та в управлінні 
вищими навчальними закладами (ВНЗ) приймають участь 
молоді вчені та особи, які навчаються у даних закладах. 
Можливість активно займатись громадською діяльністю, 
вносити пропозиції щодо розвитку ВНЗ та захищати свої 
права забезпечується законом України «Про вищу освіту» 
(далі – закон). Тому впровадження даного закону в повно-
му обсязі є необхідним та важливим, як у ВНЗ додиплом-
ної освіти, так і післядипломної. Одним із основних аспек-
тів закону для студіюючої молоді є необхідність наявності 
у кожному ВНЗ наукових товариств студентів (курсантів, 
слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених та 
студентського самоврядування. Умови їхньої організації, 
функціонування та розвитку прописані в статтях 40 та 41 
закону України «Про вищу освіту».

Основна частина. Наукові товариства молодих вче-
них вже десятиліттями працюють та розвиваються в сис-
темі післядипломної освіти. Оскільки молодь завжди була 
рушієм змін та найактивнішою складовою в прогресі та 
розвитку ВНЗ, вона завжди висвітлювала своє бачення в 
розвитку науки, агітуючи за розширення прав та свобод 
для молодих вчених. Завдяки новому закону України «Про 
вищу освіту» в закладах післядипломної освіти змогли 
створитися самоврядування осіб, що навчаються (студент-
ське самоврядування). В системі післядипломної освіти 
функціонування та робота наукових товариств та студент-
ських самоврядувань є тісною та взаємодоповнюючою. 

Із появою студентського самоврядування в післяди-
пломній освіті виникло більше можливостей для розвитку, 
як молодих вчених, так і інших осіб, що навчаються. Це 
пов’язано з новими можливостями та свободами, які ви-

никли внаслідок впровадження закону України «Про вищу 
освіту». Молоді вчені взяли активну участь у створенні та 
функціонуванні студентського самоврядування. Безпе-
рервно беруть участь в його удосконаленні та можливості 
найширшого використання прав наданих законом. На-
укові товариства разом із студентським самоврядуванням 
беруть активну участь в управлінні ВНЗ, входять до всіх 
дорадчих органів та пропонують ідеї щодо покращення 
навчання, розвитку науки та ВНЗ в цілому. 

Важливою частиною роботи молодих вчених є про-
ведення конференцій, майстер класів та дискусійних клу-
бів за різними напрямками медицини. Наявність окремих 
приміщень з необхідним обладнанням, що передбачено 
законом, полегшує роботу молодих вчених та покращує 
їх комунікацію із науковими товариствами молодих вче-
них та студентськими самоврядуваннями інших ВНЗ. 
Наявність фінансування, що забезпечується законом, до-
зволяє відвідувати конференції, конгреси та інші наукові 
заходи, на яких можна підвищити свій рівень науковця і 
лекторські здібності, презентувавши свої дослідження. 
Першим медичним закладом післядипломної освіти, який 
впровадив закон щодо функціонування наукових товариств 
та студентського самоврядування стала Національна ме-
дична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 
Впродовж цього нетривалого часу від моменту створення 
було проведено багато спільних заходів. До них належать 
науково-практичні конференції, семінари по удосконален-
ню якості освіти, а також багато спортивно-оздоровчих за-
ходів. Спільно були проведені волонтерські заходи.

Нажаль не у всіх ВНЗ наукові товариства та студентське 
самоврядування працюють спільно, а в деяких і протидіють 
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один одному. Це є однією із проблем в молодіжному русі 
ВНЗ. Спільними зусиллями можна досягнути більшого. 

Висновки. Закон України «Про вищу освіту» надає 
багато нових можливостей для розвитку та вдосконалення 
молодих вчених та інших осіб, що навчаються. Дозволяє 
розвиватись та встановлюватись, як лікар, науковець та в 
цілому, як особистість. Впровадження даного закону в по-
вному обсязі необхідне у всіх ВНЗ. Молоді вчені беруть 
безпосередню участь та відіграють важливу роль у цьому 
впровадженні.

Література:
1. Закон України «Про вищу освіту» № 76-VIII від 

28.12.2014 р. із змінами від 18.02.1016р.
2. Закон України «Про сприяння соціальному станов-

ленню та розвитку молоді в Україні» № 2998-XII із зміна-
ми, внесеними від 02.03.2015 р.

3. Новошицький В. Є. Особливості впровадження сту-
дентського самоврядування у закладах післядипломної 
освіти / В. Є. Новошицький, З. В. Малецька // Хист. – 2015. 
– Т. 17. – С. – 442.

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

М. І. Романченко

Одеський національний медичний університет

У 2015-2016 навчальному році в зв’язку із інтеграцією 
України в європейський навчальний простір було підви-
щено відсоток учбових годин, відведених на СРС. Колек-
тивом кафедри внутрішньої медицини №4 ОНМедУ було 
прийнято рішення запустити дистанційне навчання на базі 
сайту кафедри (www.therapy.odmu.edu.ua). Механізми дис-
танційного навчання мали відповідати певним критеріям: 
бути легкодоступними через інтернет 24/7 (бажано – з мож-
ливістю доступу із смартфонів та планшетів), дозволяти ін-
дивідуально відстежувати успішність кожного із студентів 
(логін, пароль, індивідуальна успішність), бути інтегрова-
ними у навчальну програму, бути інтерактивними. 

Таким вимогам відповідають декілька наявних у від-
критому доступі скриптів чи програмних комплексів: 
Moodle, AriQuiz, PHP Web Quiz, тощо. Незважаючи на 
те, що найбільш поширеним є програмний комплекс від 
Moodle, виходячи із простоти інтеграції у вже наявний 
сайт кафедри було прийнято рішення про використання 
саме скрипту AriQuiz. 

За сім місяців 2015-2016 навчального року системою 
скористались більше 12 тис. разів, що відповідає приблиз-
но 50 тестуванням на кожного студента, що навчались 
на кафедрі за цей час. У процесі користування системою 
викладачами було виявлено ряд переваг, що суттєво по-
ліпшили якість навчального процесу та спростили контр-
оль за позааудиторною роботою студентів. Так, наявність 
автоматизованої системи дозволяє значно спростити ру-
тинну роботу викладача із складання декількох варіантів 
тестування, по кожній з тем та спрощує перевірку вико-
наних тестових завдань (скрипт робить це автоматично). 
Електронне тестування дозволяє використовувати не тіль-
ки стандартний формат тестових завдань з вибором най-

більш коректної відповіді, але й завдання із вписування 
коректної відповіді у поле (наприклад, вказати дозу пре-
парату), дозволяє використання зображень із завданням 
вказати правильну відповідь кліком чи торканням екрану 
(наприклад, знайти зміни на рентгенограмі), використо-
вувати тести із будуванням логічно зв’язаних пар, тощо. 
Студенти відмічають більшу схильність працювати з тес-
тами, коли є можливість проходити їх як в тренувальному 
режими, так і в заліковому. Ще однією перевагою є мож-
ливість доступу до системи у будь-який час та у зручних 
умовах, використовуючи телефон чи планшет, підключені 
до інтернету. Використання студентом власних приладів 
додатково знижує потребу у стаціонарних ПК у навчаль-
ному закладі.

Серед недоліків такого методу оцінки знань студентів 
можна відмітити необхідність у наявності співробітника 
з високим рівнем володіння ПК для запуску такої систе-
ми, але наявність значної кількості інструкцій в інтерне-
ті частково вирішує цю проблему. Ще одним недоліком є 
можливість передачі студентом своїх персональних даних, 
логіну та паролю, третій особі для відповіді на тестові за-
вдання. Цей недолік вирішується проведенням залікових 
тестувань у контрольованих умовах – в аудиторії із потуж-
ним бездротовим інтернетом та під наглядом викладача.

Ключовою перевагою розробленого навчального 
комплексу є те, що у процесі засвоєння матеріалу студент 
має можливість у будь-який час звернутись до онлайн-
системи тестування для оцінки рівня своїх знань та сту-
пеню готовності до іспиту. Викладач, у свою чергу, має 
можливість відстежувати успішність студентів, аналізува-
ти помилки, коригувати навчальний процес згідно отри-
муваних даних.

МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ТА РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ 
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

С. О. Ставицький, Д. С. Аветіков 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Навчання студентів на сучасному етапі вимагає від 
викладачів Вищої школи опанування нових методик та 
сучасних комп’ютерних технологій. Кафедра хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 

реконструктивною хірургією ВДНЗУ «УМСА» є опорною 
з дисципліни «пластична та реконструктивна хірургія» з 
2003 року. За цей час спіробітниками кафедри запропоно-
вано декілька сучасних технологій навчання. 
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На кафедрі створена експериментальна клініко-
морфологічна навчально-наукова лабораторія з вивчен-
ня проблеми і розробки нових методів пластичних, 
відновлювально-реконструктивних операцій в якій:

– створена програма з вивчення рівня враженості на-
селення даною патологією, його медико-соціальний стан і 
рівень надання спеціалізованої медичної допомоги;

– програма клініко-морфологічних досліджень, на-
правлених на розробку нових методів пластичних, 
відновлювально-реконструктивних операцій;

– проводиться розробка нових медичних інструментів і 
шовних матеріалів, направлених на зниження травматизації 
тканин та попередження келоїдних рубців та деформацій;

– створена комп’ютерна програма і банк даних ме-
тодик пластичних відновлювально-реконструктивних та 
косметичних операцій пацієнтам з вродженими вадами 
обличчя та тіла.

Розроблені комп'ютерні навчальні програми для сту-
дентів по розділах навчального плану курсу пластичної хі-
рургії: анатомічні особливості будови тканин голови і шиї 
(іннервація, кровопостачання і склад тканин) з позиції про-
ведень пластичних відновлювальних операцій черепно-
щелепно-лицевої ділянки (віртуальна анатомія людського 
тіла); пластичні відновлювально-реконструктивні і косме-
тичні операції черепно-щелепно-лицевої ділянки місцеви-
ми тканинами, клаптями на живильних ніжках, ангіосом-

ними трансплантатами з голови; методи відновлювально-
реконструктивних операцій з використанням сучасних 
біотехнологій і мікрохірургічної техніки. 

Інтерактивні методи можуть застосовуватися при на-
ступній роботі із студентами: 

– організація тематичних занять; 
– організація тимчасових творчих колективів при ро-

боті над конкретним проектом; 
– організація дискусій і обговорень спірних питань, 

що виникли в колективі;
– для створення освітніх ресурсів: кафедральних 

освітніх архівів (курсів лекцій, тестових завдань, акаде-
мічних історій хвороби, творчих робіт, аудіо і відеомате-
ріалів тощо).

Таким чином, застосовані технології приводять до:
1. Підвищення ефективності занять, інтересу сту-

дентів до предмету. 
2. Формування і розвиток у студентів комунікатив-

них навиків і умінь, емоційних контактів між студентами 
(розуміння, що таке діалог і навіщо він потрібний). 

3. Формування і розвиток аналітичних здібностей, 
відповідального відношення до власних вчинків (здатність 
критично мислити, уміння робити обґрунтовані висновки, 
приймати рішення і нести відповідальність за них). 

4. Формування і розвиток навиків планування опе-
ративних утручань (здатність прогнозувати).
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