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Система післядипломної освіти і досягнення науки є однією з головних 

умов прогресу та інформатизації суспільства. Інформаційні технології на 

сьогодні мають визначальну роль, тому що вони займають центральне місце не 

тільки в процесі інтелектуального розвитку суспільства, а й становленні 

системи освіти і культури в цілому. 

В останнє десятиліття спостерігається тенденція удосконалення самого 

змісту навчання і його організаційних форм. Саме відкриту освіту, на основі 

максимального використання дистанційних технологій навчання можна 

вважати новою формою здійснення освітньої діяльності в роботі зі слухачами 

курсів підвищення кваліфікації та учасниками процессу професійної 

підготовки. 

При організації та здійсненні післядипломної освіти акцент робиться не 

тільки на передачу і засвоєння передового професійного досвіду, а й на 

продукування нових знань, умінь і навичок безпосередньо в ході здійснення 

професійної діяльності, орієнтацію навчальної діяльності слухачів на 

самостійне оволодіння знаннями, що безсумнівно сприятиме реалізації 
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компетентного підходу і підвищенню рівня професійної та особистісної 

відповідальності курсантів [1]. 

Сучасна система освіти медичних працівників у першу чергу спрямована 

на гуманізацію процесу професійної діяльності, покликана адаптувати лікарів 

до нових умов роботи в різних соціально-економічних сферах та повинна 

сприяти самореалізації та розкриттю можливостей кожної особистості. Ці 

вимоги передбачають розробку інноваційних освітніх технологій, у змісті яких 

можна широко й успішно використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні засоби, що безсумнівно позитивно вплине як на розвиток 

особистості в цілому, так і на її подальше професійне становлення [2]. 

Дистанційна освіта пов'язана з можливістю використання в процесі 

навчання і професійного вдосконалення інформаційно-комунікативних 

технологій, що містять в своїй основі ряд певних теоретичних положень та 

принципів: науковість, наочність, свідомість, активність і самостійність у 

навчанні, системність і послідовність, навчання на високому рівні 

працездатності, якість оволодіння знаннями, вміннями та навичками, єдність 

педагогічної та комп'ютерної організації навчальної діяльності. Реалізація цих 

положень на практиці дає можливість більш ефективно управляти процесом 

навчання. 

Особливості дистанційного навчання полягають в опосередкованій 

взаємодії учасників освітнього процесу, коли суб'єкт навчання самостійно 

працюючи за індивідуальними програмами, спеціально розробленими з 

урахуванням специфіки викладання предмету, може отримати певний 

позитивний результат навчання [3]. 

Характеризуючи сутність і зміст дистанційного навчання можна виділити 

ряд обов'язкових методологічних принципів, на основі яких вирішуються 

загальні завдання такого навчання у взаємозв'язку з освітою і вихованням: 

1) принцип доцільності (обмеження сфери застосування системи дистанційного 

навчання для вирішення різних дидактичних завдань з метою розвитку, освіти і 

виховання особистості курсантів ); 
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2) принцип особистої ініціативи та опосередкованої взаємодії (створення умов 

для прояву пізнавального постійного інтересу до навчання і формування 

потреби до оновлення знань); 

3) принцип проектування навчально-пізнавальної діяльності (до процессу 

створення моделей викладання і його застосування необхідно підходити як до 

засобу свідомої та активної діяльності учасників дистанційного навчання); 

4) принцип самостійності засвоєння знань (створення оптимальних умов для 

самостійного придбання знань, умінь і навичок в контексті майбутньої 

професійної діяльності); 

5) принцип індивідуалізації (організація навчально-пізнавальної діяльності, 

центром якої є особистість слухача з її індивідуальними можливостями і 

здібностями); 

6) принцип комплексності (припускає всебічний облік специфіки всіх 

складових в системі дистанційного навчання ) . 

Реалізація дистанційного навчання на рівні післявузівської освіти може 

вважатися успішною за умови комплексного обліку чотирьох основних 

аспектів: методологічного, організаційного, змістовного і психологічного. 

Перший із них передбачає розробку науково-теоретичних і науково-

методичних основ використання дистанційного навчання в системі освіти. У 

другому випадку організаційний аспект орієнтований на проблему розробки 

програмно-комп'ютерної та комунікативної складових дистанційного навчання 

та їх впровадження. Успішність реалізації змістовного аспекту випливає зі 

специфіки відбору, систематизації, структуризації та подання слухачами різних 

видів змістовної навчальної інформації і різних типів сучасних навчальних 

комп'ютерних технологій. Вивчення самих процесів і закономірностей 

навчальної діяльності викладачів і навчальної активності слухачів з 

урахуванням їх потреб, мотивів, інтересів і спрямованості в умовах 

дистанційного навчання визначатиме психологічний аспект даного виду освіти. 

Комплексний облік і використання цих аспектів забезпечить можливість 

подальшого розвитку дистанційного навчання. 
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Концепцію реалізації дистанційного навчання повинні забезпечити такі 

педагогічні умови: 

1) у центрі процессу навчання перебуває самостійна навчально-пізнавальна 

діяльність слухача; 

2) гнучка система освіти дозволить набувати самостійно знання протягом 

усього життя; 

3) самостійне засвоєння знань має носити активний і цілеспрямований 

характер, що передбачає застосування знань для вирішення різноманітних 

проблем навколишньої  дійсності ; 

4) дистанційне навчання не повинно виключати можливості комунікації між 

учасниками дистанційного навчання, можливості співпраці у процесі різного 

роду пізнавальної і творчої діяльності; 

5) система контролю засвоєння знань повинна носити систематичний характер, 

будуватися на основі як оперативного зворотного зв'язку, так і відстроченого 

контролю. 

Інформатизація освіти, покладена в основу дистанційного навчання, 

вимагає ретельного відбору та відпрацювання застосовуваних технологій у 

сфері освіти і безумовно повинна бути спрямована на підвищення рівня та 

якості підготовки практикуючого спеціаліста. У даній ситуації визначальну 

роль відіграє рівень професіоналізму педагога-керівника курсів підвищення 

кваліфікації або перепідготовки кадрів; їх педагогічна компетентність повинна 

бути високою, що дозволяє визначити та забезпечити можливості і рамки 

застосування нових технічних засобів, а саме – їх програмного забезпечення. 

Технічні засоби у своїй першооснові зможуть забезпечити підтримку основних 

видів пізнавальної діяльності суб'єкта в придбанні знань і сприяти реалізації 

принципу індивідуальності навчального процесу для кожного слухача з умовою 

розвитку його системного мислення. 

У ході реалізації процесу післядипломного навчання керівник курсів  

виступає одночасно в декількох функціях – він виконує функцію управління 

навчально-пізнавальною діяльністю, є розробником освітньої технології, а 
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також носієм інформації і предметного змісту того чи іншого навчального 

курсу. Головною, на наш погляд, безсумнівно є функція створення системи 

професійного навчання та її предметно-методичного забезпечення. 

Викладач вищої школи повинен наповнити функціональну модель 

навчання конкретним змістом залежно від виду моделі системного засвоєння, 

де мають бути враховані всі її компоненти: характер і призначення завдань, 

прийоми і способи формування інформації і варіанти її подання, система 

контролю та критерії оцінювання. 

Програмно-методичне забезпечення курсу, що вивчається, має задавати 

слухачеві спеціальну інформаційно-комп'ютерне середовище і бути адекватним 

цілям навчання. 

Основними функціями навчально-методичного забезпечення 

комп'ютеризованої програми є пред'явлення інформації в зручній для 

сприйняття формі, надання можливості розвитку особистості курсанта, 

здійснення оперативного контролю знань, управління навчально-пізнавальною 

діяльністю, показ набору цільових установок у вигляді завдань різної 

складності, надання довідкової інформації про конкретній задачі, тренінг з 

формування вмінь і навичок, формування потреби до саморозвитку та 

самовдосконалення. 

Перераховані принципи та завдання дистанційного навчання втілюються 

на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів на всіх циклах 

післядипломної освіти. Для курсантів циклів «Спеціалізація», «Тематичне 

удосконалення» та «Передатестаційний цикл» розроблена програма 

дистанційного доступу до матеріалів самостійної підготовки та самоконтролю. 

Дана форма навчання дає можливість курсантам самостійно засвоїти та пройти 

тестування за 24 темами навчального плану. Матеріали самопідготовки 

включають необхідну літературу, методичні рекомендації, алгоритм написання 

історії хвороби ортодонтичного пацієнта та ін., що дозволяє курсантам 

самостійно опрацювати теоретичну частину навчального матеріалу. 

Самоперевірка засвоєних знань здійснюється за допомогою спеціально 
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розробленої програми тестування, що включає понад півтори тисячі питань 

різного ступеня складності по 20 основним темам навчального плану. Таким 

чином, курсанти поступово засвоюють тему за темою та складають тематичні 

контролі. Складність питань, що пропонуються курсантам при тестуванні 

залежить від циклу навчання та категорії лікаря. Після складання тестового 

контролю за темою курсанти одразу можуть дізнатися свою оцінку, а також 

переглянути питання, в яких були допущені помилки.  Контроль навчального 

процесу курсантів, які перебувають на дистанційному навчанні, здійснюється 

викладачем куратором, який має доступ до «електронного журналу курсантів» - 

електронної бази даних дистанційних слухачів, де відображаються теми, які 

складав курсант, його оцінки та дати тестування. Отже, дистанційне навчання 

дозволяє курсантам самостійно опанувати великий об’єм теоретичного 

матеріалу згідного навчального плану, що в свою чергу дає більше часу саме 

для практичного вдосконалення лікарів під час їх безпосереднього перебування 

на базі кафедри.  

Таким чином, характеризуючи основні цілі сучасної технології 

дистанційного навчання, яка використовується на кафедрі післядипломної 

освіти лікарів-ортодонтів, можна акцентувати увагу на тому, що слухачам 

представлена можливість отримувати якісну освіту і вдосконалювати свої 

знання з фаху «Ортодонтія», нарівні з викладачем виступати суб'єктом 

навчальної діяльності. 
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