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ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Коковська О.В., Міщенко І.В., Павленко Г.П., Жукова М.Ю., Юдіна К.Є.
Українська медична стоматологічна академія

Дистанційне навчання -  це освітній досвід, який поступово опановуємо в умовах сьогодення. Воно досить пер
спективне, а в окремих випадках стає необхідною й незамінною формою навчання й може впроваджуватися в 
медичних закладах вищої освіти. Крім того, в майбутньому можна комбінувати позитивні риси дистанційного 
навчання як складову частину класичного освітнього процесу.
Клю чові слова: дистанційна освіта, вища медична освіта, інноваційні технології, онлайн-освіта.
Distance learning is a new educational expérience that are gradually mastering in today's conditions. It is quite promis- 
ing, and in some cases, is a necessary and indispensable form o f éducation and can be implemented in medical higher 
éducation institutions. In addition, in the future it is possible to combine the positive features of distance learning as part 
ofihe classical educational process.
Key w ords: distance éducation, h igher m edical éducation, innovative technologies, online éducation.

Розглядаючи складну епідеміологічну ситуацію в Україні та світі, яка значною мірою вплинула на вищу медич
ну освіту впродовж останніх кількох місяців, можемо стверджувати, що актуальність питань, які стосуються до
слідження й упровадження в навчальний процес дистанційної освіти, не викликає жодних сумнівів. Реалії сього
дення демонструють невід’ємність участі інформаційних технологій у освітньому процесі для підготовки фахівців 
високого рівня [5]. Для впровадження новітніх підходів у навчальний процес- недостатньо лише перегляду, допов
нення й оновлення навчальних програм. На перший план при модернізації навчального процесу виходять 
новаторські освітні технології, тому що, як показує практика, процес навчання в ЗВО більшою мірою 
реалізовується методиками, що беруть початок ще з кінця XX століття, але зазнали незначних змін і втратили 
актуальність. Світова практика демонструє нам вихід самоосвіти на перший план у процесі освоєння обраної 
професії. Такі тенденції ще раз доводять, що навіть ті методики навчання, які були актуальними лише два 
десятиліття тому, сьогодні вважаються вже недостатньо дієвими й продуктивними [1].

Після першого «вимушеного» етапу переходу до дистанційного навчання стало очевидним, що діяльність вик
ладача принципово змінилася в усіх можливих напрямах: за основним і допоміжним змістом навчання, за мето
дами навчання й за психологічними механізмами, а викладачу недостатньо просто перенести традиційне заняття 
в online-формат і проводити таке заняття за звичним планом. Необхідно володіти методиками саме дистанційного 
навчання, адже пара в інтернеті відрізняється від пари в аудиторії. Тут необхідні нові підходи для донесення 
інформації до студента, а також налагодження зворотного зв’язку, бо рушійною силою, запорукою результативно
го освітнього процесу й зацікавленості студента предметом все ж залишаються мотивування, подача інформації, 
професійна майстерність, психологічний підхід, естетика й техніка саме викладача. Важливо зауважити, що не 
все залежить від викладача. Студенти також мусять мати мотивацію до навчання. Мотивація в навчанні -  це 
створення комфортного навчального середовища, де наявні всі умови для навчальної діяльності цільової 
аудиторії. У процесі дистанційного навчання велику частину часу студенти проводять за самостійним освоєнням 
матеріалу. Для цього необхідні концентрація уваги, наполегливість, бажання вчитися, що нерідко є гострою про
блемою. Від сили й структури мотивації значною мірою залежать і навчальна активність, і успішність. Звідси 
формується принцип мотиваційного забезпечення навчального процесу. У дистанційному навчанні, в умовах 
відсутності безпосереднього спілкування з викладачем, мотивацію (активізацію) діяльності слід розглядати, як 
орієнтацію на створення мотивів успіху. Для створення мотивації в дистанційному навчанні необхідні такі 
складові; 1) професіоналізм викладача, його бажання й уміння навчити; 2) ставлення до студента як до
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компетентної, зрілої, сформованої особистості; 3) сприяння самовизначенню студента в напрямах медицини; 4) 
розвиток позитивних емоцій студента, його заохочення, підбадьорення й похвала за подолання труднощів і до
сягнення бахсаного результату; 5) доступність, коректність* простота й багатогранність змісту навчального 
матеріалу; 6) оцінювання первинних даних студента із формуванням уявлення про його базову підготовку й 
очікування після проходження курсу; 6) чіткі ближчі й віддалені цілі навчання; 7) застосування різноманітних 
методів навчання, які мають охоплювати ретельно відібрані зображення, графіку, відео, анімацію, ігрові моменти, 
що розширюють контент І сприяють кращому сприйняттю й запам’ятовуванню інформації; 8) визначення 
значущості засвоєних знань унаслідок навчально-пізнавальної діяльності; 9) розуміння актуальності курсу нав
чання в контексті будь-якої медичної спеціальності; 10) реальний зворотний зв'язок як психологічний фактор, який 
має бути регулярним, змістовним і значущим. Отже, можна стверджувати, що мотивація в навчанні -  це резуль
тат плідної співпраці між студентом і викладачем, що спонукає, дисциплінує, створює передумови й кидає викли
ки, потребує постійного самовдосконалення 'й самодисципліни й стає запорукою результативного процесу і при
росту знань обох складових цього процесу [2].

Аналізуючи різні думки освітян, погоджуємося, що для сприяння розвитку дистанційного навчання в системі 
освіти України потрібно спершу створити глобальну комп'ютерну мережу освіти й науки, яка буде давати можли
вість отримував навчальний матеріал, слугуватиме бібліотекою, основним комунікативним центром і сприятиме 
реалізації програми безперервної освіти в Україні, Задовільний рівень комп’ютеризації суспільства й системи 
освіти зокрема, низьке освоєння навчальними закладами мережевих інформаційних технологій, несформованість 
національного освітнього простору в \Л/еЬ-середовищІ стали перепонами на шляху реалізації потенційних можли
востей дистанційного навчання Щ  ■ ;;г  •

Дистанційне навчання -  не досить поширена форма в Україні, тому багато непорозумінь і труднощів виника
ють у процесі її застосування. Але сучасний світ вимагає постійного руху й розвитку, удосконалення чинних сис
тем, застосування новітніх методик, технологій і обладнання [5]. Це твердження стосується практично всіх сфер 
діяльності людини, отже, і навчального процесу. Дистанційне навчання досить активно привернуло до себе увагу, 
оскільки має певні переваги: 1) гнучкість -  студент може вчитися згідно зі своїм темпом, особистими можливостя
ми й потребами; 2) використання в процесі навчання сучасних технологій, можливість одночасного підключення 
презентацій, схем, графіків, малюнків; 3) самостійне планування часу, графік занять узгоджується індивідуально 
(група/студент-викладач); 4) перебуваючи у відрядженні чи на конференції за кордоном, можна читати лекції для 
студентів; 5) створення комфортних умов навчання, що сприяє його продуктивності; 6) не потрібно витрачати час 
на дорогу до кафедри; 7) самоконтроль знань, саморозвиток, моралізація, творчість; 8) здобуття освіти людьми з 
обмеженими фізичними можливостями і студентами з тимчасовим обмеженням мобільності; 9) мобільність 
(можливість навчатися в будь-якому місці); 10) студенти звикли до користування сучасними технічними засобами, 
тому вони краще розуміються й швидше опановують інноваційні, технології, ніж викладачі.

Окрім позитивних аспектів дистанційної освіти, у ній виявляємо й недоліки, адже новітні технології вимагають 
адекватних і актуальних нововведень і багаторівневих покращень. Основні недоліки дистанційного навчання такі: 
1) відсутність спілкування між викладачем і студентом мінімізує можливість індивідуальної передачі знань, а 
відсутність спілкування з колегами-студентами унеможливлює обговорення знань і проведення дискусій; 2) 
відсутність особистої мотивації вчитися самостійно, без постійного контролю викладача; 3) неможливість негай
ного виявлення незрозумілих питань, що виникають під час засвоєння певних тем; 4) використання власного 
комп’ютерного забезпечення не виключає ситуацій, коли студент переключається на “цікавіші” за навчання розва
ги (ігри, чати, соціальні мережі тощо), оскільки в, студентів, що навчаються, не завжди є. самодисципліна, 
свідомість і самостійність, украй необхідні при дистанційному навчанні; 5) відсутність практичних занять; 6) уск
ладнена ідентифікація студентів при виконанні завдань, що вимагає дотримання академічної доброчесності зі 
сторони студентів; 7) доступ до якісного Інтернету для організації дистанційного навчання, а також навичок кори
стування електронними ресурсами; 8) організація самостійної роботи студентів і забезпечення можливості її 
об'єктивного оцінювання; 9) віковий діапазон викладацького складу ЗВО стає перешкодою швидкого втілення 
різних форм дистанційної освіти. Урешті, дистанційне навчання’стало викликом для більшості з нас як педагогів, і 
осягати самотужки всі тонкощі дистанційної освіти не в кожного з нас є можливість і ресурси, тому що необхідні 
навчання, стимули й допомога, підкріплені чіткими зобов'язаннями й відповідальністю. :

Для ефективного впровадження дистанційної освіти бажано, щоб заклад вищої освіти користувався однією 
зручною платформою і для викладачів, і для студентів. Для цього керівництво вищу має проводити навчання з 
Опанування новітньої- технології. Надавати підтримку має не тільки керівництво ЗВО, а й той, хто є власником 
більшості вишів, хто їх фінансує [6].

Ключові проблеми онлайн-освіти а Україні виглядають таким чином: повільний розвиток швидкісного мобіль
ного інтернету; несгірийняпя закордонної практики дистанційної освіти вітчизняними ЗВО; відсутність інновацій
ного мислення у викладачів традиційних університетів; дотаційність так званої «державної» освіти; недостатній 
рівень досвідченості викладачів у сфері формування онлайн-курсів і програм; відсутність методологічного апара
ту й практики дистанційного викладання; дефіцит інвестицій у онлайн-освіту; тривале ігнорування можливостей 
використання онлайн-освіти для дистанційного й інклюзивного навчання з боку держави.

Теперішня ситуація дещо змінила наше бачення дистанційного навчання в медичному вищі: в умовах пандемії 
Со\/іО-19, під час карантину, ми намагалися максимально ефективно використати всі переваги цього методу, аби 
науково, доступно й цікаво представити освітній матеріал студентам.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що дистанційне навчання в окремих випадках є необхідною й 
незамінною формою навчання, навіть у медичних вишах, у цілому воно досить перспективне на кафедрах теоре
тичного профілю і в медичних ЗВО. Крім того, в майбутньому можна комбінувати позитивні риси дистанційного 
навчання як складової частини класичного освітнього процесу.
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ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦШНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО н а в ч а н н я
АНГЛОМОВНИЙ СТУДЕНІТВ

Коробейнікова Ю.Л., Король Д.М., Коробейніков Л.С.
Українська медична стоматологічна академія г

Висвітлено особливості складання ситуаційних завдань для дистанційної самостійної підготовки англомовних 
' студентів. -  . ......... ..

Ключові слова: англомовні студенти, самостійна підготовка, ситуаційні завдання.
The article is devoted to the peculiarities o f the préparation of situational tasks for distance self-training o f Englishspeak
ing students : v -  ;■■■■' : ' ;

Key words: english-speaking students, independent preparation, situational tasks.
He викликає сумніву, що добре навчати може тільки той викладач, який має глибокі знання з сучасного рівня 

розвитку науки, яку викладає; і суміжних із нею дисциплін, активно поповнює свої знання й уміння, удосконалює 
професійну майстерність, досконало володіє питаннями педагогіки. Тому підвищення якості підготовки англомов
них студентів до практичної діяльності передбачає обґрунтований вибір сучасних технологій, які б ураховували 
загальну мету навчання й на цій основі забезпечували досягнення максимально можливих результатів.

Особливості навчання англомовних студентів зумовлені тим, що вони потрапляють у іншу психологічну й соці
альну ситуацію, яка характеризується низкою чинників: фактор віддаленості від рідних і близьких, інше ментальне 
й політичне середовище, інші традиції навчання й побуту, інше мовне середовище [3;5]. Серед головних проблем 
адаптації іноземних студентів залишається мовний бар’єр [1]. •.  ̂ -

Незважаючи на ці труднощі, за останні роки в У MCA було зроблено важливі-кроки, які реалізуються шляхом 
розробки й упровадження транскордонних програм і форматів, із порівняно невисокими цінами за навчання, а та
кож, що є важливим, академія пропонує іноземцям освіту англійською мовою, яка для багатьох знайома і близька.

Але під час викладання іноземною мовою виникає низка проблем:
1. Необхідно підготувати англомовного викладача.
2. Необхідно підготувати достатню кількість навчальних матеріалів англійською мовою.
Перша проблема розв’язується за рахунок внутрішніх резервів кафедри. Що стосується другої проблеми, як 

варіант -  це використання англомовних Internet-ресурсів.
Ураховуючи необхідність упровадження в навчальний процес новітніх технологій, Що забезпечують підготовку 

лікаря сучасної формації, на кафедрі впроваджена й використовується методика дистанційної самостійної підго
товки у форматі «Гугл-Тест». Для її реалізації проаналізовано недоліки «традиційної» системи викладання дисци
пліни: усереднений загальний тип вивчення матеріалу й обсяг знань, який мають засвоїти студенти з різними зді
бностями; непомірно велика питома вага знань, які отримують студенти в готовому вигляді від викладача; відсутг 
ність об’єктивних даних про процес самостійної позааудиторної підготовки й засвоєння студентами навчального 
матеріалу. На нашу думку, використання системи тестів у навчальному процесі допоможе усунути принаймні де- 
ЯКІ З ЦИХ недоліків. ■ ■ . - Т: ■: Y  * ,  ■ - у - - - :

Донедавна в «традиційному» навчанні використання ситуаційних завдань займало другорядне місце. Зважаю
чи на те, що провідна мета процесу навчання -  це підготовка фахівця до спроможності ухвалення рішення про 
доцільність певних дій у тих чи інших ситуаціях, які будуть виникати. перед ним у повсякденній практиці, тестовий 
тренінг має займати одне з чільних місць і в процесі навчання студентів, і під час самостійної підготовки [3]. -

Безумовно, «інформаційні» форми навчання (лекції, практичні заняття) необхідні в навчальному процесі, але 
їх недостатньо для опанування навичок розв’язання певних професійних завдань [4]. >y

Досить типовою розбіжністю реальних клінічних ситуацій і традиційних навчальних завдань є те,, що в практи
чній діяльності перед лікарем стоять питання, пов'язані з невизначеністю умов, тобто такі завдання, в яких недо
статньо даних, щоб відповісти на поставлені в завданні запитання. У таких випадках, перш ніж розв'язувати їх, 
необхідно скласти умову розв’язання завдання, тобто активно запитати дані, необхідні для відповіді на поставлені 
в завданні запитання.
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