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кають труднощі, вважаємо доцільним надавати студентам для самопідготовки базу тестів «КРОК», 
необхідних для активізації навчання, щоб студенти при вивченні окремої теми або розділу, підготовці 
до ліцензійного тестового іспиту мали можливість самостійно ознайомитися з цими завданнями, само
стійно знайти правильні відповіді (можливо, користуючись підручниками, навчально-методичними по
сібниками, консультаціями викладачів). Відтак, при контролі знань на практичному занятті кожен сту
дент отримує об’єктивну оцінку, яка буде залежати від якості самопідготовки опрацювання студентом 
навчального теоретичного матеріалу й оволодіння практичними навичками і вміннями під час аудито- 
рної та позааудиторної робити особисто з навчальною базовою,тестових завдань і ситуаційних задач.

Іншим шляхом є застосування в навчальному процесі мультимедійних програм, які містять як ілюс
трований навчальний матеріал, так і наочний тестовий контроль. При цьому оптимальність навчання 
досягається шляхом посилення візуального та слухового ефектів, створенням ігрової ситуації з кіль
кома рівнями складності.

Залишається ефективним і традиційний комп’ютерний контроль із використанням навчально- 
контролюючих програм, електронних макетів і муляжів. Важливою ланкою є використання навчальних 
серверів Інтернет, особливо для подання матеріалу відповідно до сучасних класифікаційних, діагнос
тичних і лікувальних підходів [4].

Оскільки банк даних "КРОК" формується Центром тестування при МОЗ України з 1998 року з тес
тів, які щорічно подаються викладачами всіх медичних вишів, першочерговим завданням стає корект
не формулювання тестів. З цією метою кафедри Української медичної стоматологічної академії по
стійно вдосконалюють навички викладачів у написанні тестів шляхом аналізу недоліків тестів попере
дніх років, написання тестів за різними тематиками і змістом кожним викладачем кафедри.

Іншим етапом підготовки до складання “Кроку” є робота зі щорічним банком тестових завдань, адже 
ці завдання можуть надсилатися у вищі навчальні заклади в незміненому вигляді, тобто до та після 
проведення фахової експертизи. Тому, перш ніж давати студентам тести, які не пройшли фахової екс
пертизи, викладачі кафедри повинні:

-  опрацювати банк тестів;
-  відібрати якісні тести;
-  перевірити граматичні помилки;
-  відхилити тести із сумнівними відповідями.
Після цього вже відібрані тести мають бути прорецензовані завідувачем і професорами кафедри. Лише 

після фахового рецензування тестові завдання можна використовувати для роботи зі студентами.
Отже, створення в процесі навчання певного .клінічного випадку, наближеного до життя в тесті 

«КРОК» і з урахуванням сучасного стану діагностичної бази практичної медицини, слугує підґрунтям 
якісної підготовки майбутнього лікаря.
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НА КАФЕДРІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ З ІМШІАНТОЛОГІСЮ
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ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Описані активні форми навчання, які застосовуються на кафедрі ортопедичної стоматології з імпланто- 

логією і сприяють покращенню підготовки майбутніх лікарів-стоматопогів.
Ключові слова: освітній процес, інформаційні технології, студентська поліклініка, студентський науковий гурток.

Діяльність системи освіти - це специфічна форма виробництва і використання інтелектуального то
вару, яким є знання. Аналогічно тому, як матеріально-технічна база, обладнання, устаткування заста
рівають і періодично потребують заміни, так і професійні знання, засвоєні у виші, також потребують
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Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах

оновлення.
Законом України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. № 1556 передбачені основні завдання вищого 

навчального закладу (стаття 26), серед яких є забезпечення органічного поєднання в освітньому про
цесі освітньо-наукової та інноваційної діяльності; створення необхідних умов для реалізації учасника
ми освітнього процесу їхніх здібностей і талантів.

Форми організації освітнього процесу такі: навчальні заняття; самостійна робота; практична підго
товка; контрольні заходи.

При традиційній трансляції знань у центрі навчального процесу перебуває високопрофесійний іні
ціативний викладач, який вирішує, що повинні знати студенти. Утім, за такою схемою після семінару, 
лекції, підсумкового модульного контролю, іспиту студенти забувають надану їм інформацію. Це ілюзія 
засвоєння знань, тому що активне засвоєння знань передбачає мотивацію, ініціативу з боку студентів: 
вони самі визначають, що і навіщо їм потрібно.

Упровадження активних методів навчання змінює завдання викладача, покликаного бути консуль
тантом, стимулювати зацікавленість, розвивати творчі здібності, допомагати аналізувати клінічні ситу
ації, робити аргументовані висновки, формувати критичний склад розуму для сприйняття й усвідом
лення цінностей у науці та житті.

Важлива роль у цьому процесі належить новим інформаційним технологіям. Коли ініціатива в за
своєнні нових знань належить студентам, нові технології спроможні по-справжньому стимулювати на
вчання. З цією метою на кафедрі створений сайт для самостійної підготовки студентів до ліцензійного 
іспиту «Крок -  2 Стоматологія» з ортопедичної стоматології. Студенти реєструються на сайті, отри
мують індивідуальний логін, пароль. Із загальної бази (1100 тестових завдань) для кожного студента 
надається 200 завдань, при вирішенні яких можна контролювати час відповіді, її правильність і оста
точний результат. Також на кафедрі проводяться заняття з групою студентів у режимі on line, що дає 
можливість активної колективної роботи,з тестовими завданнями. Студенти разом із викладачем об
говорюють клінічні ситуації, отримують результат і оцінюють рівень своєї підготовки.

Отримання глибоких і міцних загальнонаукових і професійних знань, формування справжнього фа
хівця, новатора й організатора, спроможного успішно опановувати нову техніку, передові прогресивні 
технології, неможливе без залучення студентів до роботи в науково-виробничих підрозділах, таких як 
студентська поліклініка чи студентський науковий гурток.

Ці важливі активні форми навчання дозволяють покращити практичну підготовку майбутніх лікарів 
-  спеціалістів. Свого часу кафедра ортопедичної стоматології організувала студентську поліклініку, де 
працювали студенти, які зарекомендували себе під час прийому пацієнтів на практичних заняттях, са
мостійно виконували клінічні маніпуляції: препарування зубів, отримання відбитків і моделей, визна
чення центрального співвідношення щелеп, перевірку конструкцій протезів, виготовлення тимчасових і 
постійних незнімних і знімних протезів. Такі характеристики як компетентність і конкурентоспромож
ність дозволяли обирати кращих студентів, які мали відповідальне ставлення до пацієнтів і своєї пра
ці, могли запропонувати хворому доцільну конструкцію протеза. Зрозуміло, іщо діяльність поліклініки 
координувалась досвідченим фахівцем, доцентом клінічної стоматологічної кафедри. Відвідування 
поліклініки хворими було достатнім за рахунок можливості 50% фінансування від. вартості стоматоло
гічних послуг. Такі справжні уроки професійного трудового виховання дозволяли студентам безпосе
редньо мати взаємодію з пацієнтом та обмінюватися результатами своєї діяльності з викладачем.

Студентська наукова робота на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією базується на 
ґрунтовній дослідницькій діяльності співробітників кафедри. Студентів залучають до аналізу клінічних 
ситуацій, тривалих спостережень, функціональних досліджень. Робота в студентському науковому гу
ртку потребує глибокого засвоєння знань з обраної спеціальності, творчого використання їх на прак
тиці. Згідно з новим законом «Про вищу освіту» наукові студентські товариства діють на принципах:

1) свободи наукової творчості;
2) добровільності, колегіальності, відкритості;
3) рівності прав осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів.
На кафедрі навчаються студенти 4-5 курсів стоматологічного факультету, Ініціативні студенти, які 

намагаються засвоїти нові знання, беруть активну участь у роботі студентських гуртків, студентських . 
наукових товариств. Разом із викладачами обирають напрями наукової роботи. Студенти складають 
короткі огляди науково-популярних і наукових статей, вивчають спеціальну літературу з етіології, пато
генезу і клініки хвороб тканин пародонта, патологічного стирання твердих тканин зубів, вторинних де
формацій зубних рядів, часткової та повної втрати зубів, патологічних станів скронево- 
нижньощелепного суглоба й інших хвороб щелепно-лицевої ділянки. Викладачі пропонують новий ці
кавий матеріал, значну частку якого складає сучасне лікування стоматологічних хворих. Обґрунтовує
мо план обстеження пацієнта, пропонуємо найраціональніший метод ортопедичного лікування.

Студенти готують доповіді, які заслуховують, обговорюють, доповнюють на розширених засіданнях 
студентського наукового гуртка кафедри. Завершена студентська робота подається в збірник тез або 
виголошується на науковій студентській конференції. У результаті студенти набувають досвіду публі
чних виступів, уміння триматися перед аудиторією і висловлювати свої думки, тобто відпрацьовувати
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професійні якості, необхідні майбутньому лікарю-стоматологу.
Такі напрями роботи зі студентами розвивають у майбутніх лікарів зацікавленість проблемами су

часної стоматології та сприяють опануванню професійними навичками.
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Одним із показників розвитку держави є стан здоров'я населення. За цих умов велике значення 
має якісність-медичної освіти. Професійна освіта лікарів має таку структуру: вищі медичні навчальні 
заклади і медичні факультети університетів, у яких розвинена інфраструктура, що характеризується 
високим професійним рівнем і науковим потенціалом професорсько-викладацького колективу в поєд
нанні з багаторічними національними традиціями підготовки лікарів.

На жаль, слід констатувати, що в умовах сьогодення вища медична школа не цілком задовольняє 
потреби суспільства і держави. Будується вона, як і раніше, на основі накопичувальної моделі нових 
знань, формує вміння вирішувати стандартні професійні завдання та діяти у відомих ситуаціях. Перед 
системою вищої медичної освіти постає питання про підготовку фахівців, здатних відповідати вимогам 
нового часу, оцінювати досягнення вітчизняної медичної школи при реалізації Болонського процесу. 
Зниження якості професійної освіти лікаря пов’язане з консерватизмом у застосуванні сучасних освіт
ніх технологій, повільним упровадженням у навчальний процес інтегративного підходу [1].

Сучасна вища школа активно бере участь у формуванні людини майбутнього століття, здійснюючи 
процес навчання і виховання в руслі цілісної людської культури, готуючи освічених фахівців не тільки з 
доброю професійною кваліфікацією, а й здатних до цілісного та системного аналізу складних проблем 
сучасного життя суспільства і навколишнього середовища. Ця програма визначає ступінь і форми сві
домої участі колективу викладачів і співробітників ВНЗ у становленні інтелектуально незалежної, соці
ально адаптованої, здатної до морального самовдосконалення і фізично розвиненої особистості [3]

Організація системи вищої медичної освіти вимагає не тільки ефективних фундаментальних знань, 
а й виховання студентів медичних вишів. Тому зміст і організація освітнього процесу, націленого на 
формування особистості майбутнього лікаря, його правової культури та правової самосвідомості, ду
ховності, ініціативності, самостійності, відповідальності, толерантності, здатності до успішної соціалі
зації в суспільстві, професійної зрілості, є сьогодні однією з актуальних завдань вищої медичної осві
ти. Ця концепція дозволяє спроектувати модель професійної медичної освіти, яка відображатиме сис
тему цілей, змісту і структурно-функціональних зв'язків освітнього процесу у вищій медичній школі.

У руслі вдосконалення якості освіти в медичних ВНЗ необхідною умовою виступають такі вимоги, 
домінування дослідницьких методів навчання, організація творчої діяльності, що вимагає широкого 
переносу ідей і методів із суміжних наук, саморозвиток студента як суб'єкта освітньої, творчої і профе
сійної діяльності, мотивація інтелектуальних досягнень, розвиток аналітико-діагностичних умінь, про
гноз професійних дій. Тому найважливішим завданням формування професійного світогляду майбут
нього лікаря стає досягнення такого рівня якості освіти, який дасть йому можливість включитися в ак
тивну професійну діяльність, бути здатним діяти в різних клінічних ситуаціях і проявляти себе як висо
коморальну особистість зі сформованими духовно-моральною і життєвою позиціями.

Якість випускника медичного ВНЗ залежить від багатьох факторів: професіоналізму викладачів, 
умов і забезпеченості навчального процесу, складу елементів у освітньому процесі, що охоплює мо
тивацію студента, сучасні технології навчання, систему контролю знань, мотивацію педагогічної праці, 
організації навчально-дослідної роботи студентів як невід'ємної частини освітнього процесу, виконан
ня індивідуальних завдань і наукових проектів з елементами досліджень, участь у модернізації навча
льно-лабораторної бази медичного університету, методичного забезпечення навчального процесу 
Тому викладач зобов'язаний наділяти майбутніх медиків не тільки знаннями, а й виховувати у них 
особливий світогляд, формувати клінічне мислення, вчити застосовувати закони діалектики в практич
ній діяльності, сприймати адекватно реалії буття.

Такий підхід зумовлює підготовку майбутнього лікаря як людини найвищої соціальної цінності. Про
цеси модернізації вищої медичної освіти орієнтовані на створення умов для повноцінного розвитку 
особистісних функцій усіх суб'єктів освітнього процесу.

Актуальними стають проблеми переходу від традиційної моделі вищої медичної освіти, в якій пере-
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