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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЗВОРОТНИЙ БІК ПРОЦЕСУ ПЕРЕДАЧІ
Й ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
Коковська О.В., Міщенко І.В., Павленко Г.П., Юдіна К.Є.
Полтавський державний медичний університет
В умовах світової пандемії й виникнення інших надзвичайних обставин дистанційна форма навчання
студентів-медиків має право на існування як альтернативна форма навчання. У статті розглянуто певні аспекти зворотної сторони процесу передачі й засвоєння знань в умовах дистанційної форми навчання
студентів-медиків.
Ключові слова: медична освіта, дистанційне навчання, пандемія, компетентність.
In the context of a global pandemic and the emergence of other emergencies, distance learning of medical students has
the right to exist as an alternative form of learning. The article considers certain aspects of the reverse side of the process of transfer and acquisition of knowledge in terms of distance learning of medical students.
Key words: medical education, distance learning, pandemic, competence.
Навчання фахівців високого рівня – найважливіше завдання, яке ставиться перед медичними закладами
вищої освіти. До формування студентів медичних вишів як професіоналів високого рівня висувають низку вимог.
Серед основних – професіоналізм, ініціативність, творчий підхід, конкурентоспроможність [7]. Навчання в ЗВО
медичного спрямування має формуватися в умовах, які сприяють забезпеченню гарантій суттєвих широких можливостей на ринку трудових відносин, успішного професійного зростання. Перед освітніми установами медичного
спрямування сформовано завдання створення умов для високоякісної глибокої освіти в поєднанні з комплексом
наукових досліджень. Рівень освоєння компетенцій випускниками медичного вишу дозволяє здійснити вибір будьякої лікарської спеціальності, спеціальності викладача чи науково-дослідного спрямування [9].
В освітньому середовищі задані вектори визначають активацію клінічного мислення студентів, в основі якого
лежать численні міждисциплінарні взаємодії при засвоєнні знань. Студент-медик має охопити дуже великий обсяг
знань із різних дисциплін у межах навчальної програми, уміти адекватно використовувати ці знання. Також у рамках освітнього процесу актуальним стає опанування навичок науково-дослідної роботи. Сьогодні в основу вивчення програмних дисциплін покладено поєднання різних форм подачі навчального матеріалу. Використання
численних комп'ютерних технологій, дистанційних форм навчання сприяє підвищенню якості освіти[1;5;8;11;12].
Умовами успішного професійного зростання й розвитку студента-медика стають самостійність, висока
організованість, самокритичність. Важливу роль у цьому процесі відіграє атмосфера психологічного комфорту,
яка має оточувати студента. Тому однією з основних цілей сучасної освіти можна назвати формування відносин
гуманізму й добра в колективі, в основі яких лежить успішна колективна взаємодія викладача і студента. Така
взаємодія має ґрунтуватися на засадах професійно-корпоративної етики, суспільної культури. Умови навчання в
психологічному комфорті формують позитивний настрій студента, визначають його взаємини з однокурсниками,
викладачами, пацієнтами. Прогресивний розвиток студента-медика визначається методиками виховання й навчання, які мають повністю розкривати особливості студентів (індивідуальні, вікові, характерологічні). У такому разі
навчання в ЗВО успішно формуватиме моральну і професійну складові майбутніх лікарів [13;14].
Медична освіта – одна з небагатьох, яку не можна отримати заочно. Однак, як бути, якщо всьому світу кинуто
виклик масштабною пандемією Covid - 19? Не можна ж зупинити навчальний процес. Тому керівництвом медичних ЗВО було ухвалено рішення про активне впровадження в педагогічний процес дистанційних форм навчання
(з урахуванням забезпечення безпеки студентів і викладачів, профілактики інфекції) [2;3].
Тепер, згадуючи події як мінімум річної давності, ми розуміємо, що підготовка відеолекцій, переведення тестових завдань у електронну оболонку, нарешті, сама ідея дистанційного навчання стали глобальним інноваційним
проєктом у системі медичної освіти, провідна мета якого полягала у створенні smart-education [10].
Розумна освіта (smart-education) передбачає перенесення освітнього процесу в цифрове середовище. Незаперечна перевага smart-технологій полягає в наданні здобувачам освіти можливостей здобувати знання скрізь і
завжди, в індивідуальному режимі й обсязі. Поряд із вагомими перевагами «розумна освіта» має і свої недоліки,
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які ми намагалися проаналізувати. Здавалося б, що може бути краще можливості здобувати освіту в будь-якому
місці й у будь-який час, якщо у вас є телефон або планшет, а також бездротовий високошвидкісний інтернет? На
жаль, не все так просто, як здається на перший погляд [6].
Інтерактивна взаємодія студента і викладача відбувалася в інформаційно-освітньому середовищі, яке базувалося на основі систем дистанційного навчання Zoom. Практика організації дистанційного навчання на основі навчання Zoom показала, що якщо реальні об'єктивні проблеми з інтернетом не дозволяють студентам бути активними учасниками освітнього процесу, то інші, хто навчається, користуються цією можливістю з метою забезпечення пасивної присутності на заняттях, посилаючись на проблеми зі зв'язком, коли викладач переходить до
індивідуального опитування студентів. Таким чином, виходить, що студент, присутній на занятті заочно, уникає
отримання незадовільної оцінки й фактично не пропускає заняття, забезпечуючи собі право не відпрацьовувати
пропущену тему. Оцінювання відповідей/робіт студентів – обов'язкова складова процесу навчання. Виникає закономірне запитання: що робити викладачеві, якщо пасивна присутність студентів на заняттях входить до системи?
Якщо організація семінарського заняття передбачає безпосередній онлайн-контакт зі студентами, які його всіляко
уникають? Викладачі змушені самостійно розв’язувати всі проблеми, що виникають у процесі реалізації
дистанційного навчання, тому досвідчений педагог, зацікавлений у позитивних результатах своєї праці, знайде
індивідуальний підхід до студентів (дозволить виконувати завдання в письмовій формі, завантажить завдання в
тестовій формі в електронну оболонку, словом, створить необхідні умови для забезпечення студентам
можливості здобувати знання за індивідуальною освітньою траєкторією) [4].
Можливість здобувати освіту в будь-якому місці й у будь-який час деякі студенти (особливо міжнародного факультету) розуміють у прямому значенні й можуть виходити на заняття із салонів автомобілів (таксі), галасливих
вулиць, кафе, парків, що значно відволікає не тільки самих студентів від навчального процесу, не дозволяє давати повноцінні відповіді на запитання викладача, брати активну участь у дискусіях, а й заважає іншим учасникам
освітнього процесу внаслідок дії низки відволікаючих факторів. Іноземні студенти з переходом на дистанційне
навчання могли самовільно перейти на «заочну форму» здобуття знань, що, напевно, пояснюється суттєвою
різницею в часових поясах, необхідністю кардинально перебудувати режим дня і т.д. Але, як показала практика,
свідомі й відповідальні студенти будь-якого факультету, як правило, не зловживали своїм становищем і лише у
виняткових випадках просили про поблажливість. Іноді студенти свідомо пропускали заняття, бо швидше й
простіше було скласти відпрацювання з пропущених тем, у зручніший час, коли навчальний матеріал уже опрацьований студентами, які добре встигають, отримані відповіді на завдання в тестовій формі. На жаль, у цій ситуації
викладачі виявляються безсилими, і лише самодисципліна студента, повага до викладача й пізнавальний інтерес
до предмета, що вивчається, є визначальними факторами, відповідального ставлення до занять, організованих у
дистанційній формі.
Навчання на відстані внесло свої корективи у взаємини викладача і студента. Необхідно задзначити, що в цій
ситуації навантаження на студентів зросло в рази і, незважаючи на те, що на вивчення теоретичного матеріалу
студент витрачає той самий обсяг часу, що і при підготовці до семінарського заняття під час офлайн-навчання, на
виконання письмових завдань на тему (виконання ситуаційних завдань, письмові відповіді на запитання і т.д.)
витрачалося набагато більше часу, ніж у процесі семінарського заняття. У зв'язку з цим, заощаджуючи час на
вивчення більш складних і важливих дисциплін, студенти копіювали відповіді одногрупників, виконували завдання
колективно, активно «процвітав» студентський плагіат (коли роботу, виконану добре встигаючим одногрупником,
видавали за свою). Усе це перешкоджало адекватному оцінюванню робіт студентів, розпізнаванню їхніх
індивідуальних особливостей і здібностей та не дозволяло організувати навчання на основі індивідуальнодиференційованого підходу [2;3;5].
Небезпечна й така проблема дистанційної освіти як підміна понять: вільний доступ до інформації за допомогою смартфонів студенти сприймають як справжні особисті знання, це формує почуття хибної компетентності. У
зв'язку з цим викладачеві не варто забувати і про виховні аспекти навчання, закликаючи студентів до свідомого
оволодіння навчальним матеріалом, академічної чесності й відповідальності за знання, уміння й навички.
Звісно, недоліком дистанційного навчання в медичному виші є відсутність можливості опанування й
відпрацювання мануально-практичних навичок, виконання маніпуляцій під контролем і з допомогою викладача,
що лежить у основі якісної підготовки фахівця-лікаря.
Очевидно, ефективність і успіх будь-якої форми навчання залежать від оцінки якості його організації й отримуваних результатів. Усі перераховані вище дані про недоліки у створенні умов для реалізації дистанційного навчання дозволять оптимізувати режим, форми, методи його організації задля досягнення вищих показників
ефективності, оскільки в умовах світової пандемії й інших надзвичайних обставин дистанційна форма навчання
студентів-медиків має право на існування як альтернативна форма навчання.
Список використаної літератури
1.

2.

3.

4.

5.

Дидактичні особливості дистанційного навчання в медичних ЗВО України / Міщенко І.В., Юдіна К.Є., Жукова М.Ю., Коковська О.В. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти». 25 березня 2021. – Полтава, 2021. – С. 171-173.
Дистанционное обучение студентов-медиков в условиях пандемии COVID-19 / Т.В. Шутеева // Материалы Международной научно-практической конференции «Современные вызовы для медицинского образования и их решения». – Курск,
2021. – С. 66-68.
Дистанционное обучение: обратная сторона процесса передачи и приобретения знаний / Ж.Г. Симонова // Материалы
Международной научно-практической конференции «Современные вызовы для медицинского образования и их решения». – Курск, 2021. – С. 48-51.
Контроль знань із фізіології студентів медичного ЗВО в контексті державної стратегії розвитку медичної освіти / Жукова
М.Ю., Юдіна К.Є., Коковська О.В., Шарлай Н.М. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика», 19 березня, 2020. – Полтава. – С. 89-90.
Можливості використання інноваційних технологій для самостійної роботи в процесі вивчення фізіології / І. В. Міщенко, М.
Ю. Жукова, К. Є. Юдіна [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук.конф. з міжнар. участю. – Полтава, 2017. – С. 98-99.

148

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Морозова Е.Я. К вопросу о плюсах и минусах развития дистанционного обучения / Е.Я. Морозова // Дистанционное обучение в высшем образовании: опыт, проблемы и перспективы развития: XIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. , СПб: Изд-во СПбГУП, 2020. – С. 89-91.
Мотиваційна сфера майбутньої професійної діяльності, її особливості в студентів закладів вищої медичної освіти / Юдіна
К.Є., Міщенко І.В., Коковська О.В., Жукова М.Ю. // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 247-249.
Нові завдання викладання фізіології в сучасних умовах / Міщенко І.В., Жукова М.Ю., Коковська О.В., Сухомлин Т.А., Юдіна К.Є. // Матеріали наук.-практ. конф. «Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах». – Полтава, 2016. – С.
141-142.
Новітні тенденції освітнього процесу з професійної підготовки медичних фахівців / Коковська О.В., Міщенко І.В., Павленко
Г.П., Жукова М.Ю., Юдіна К.Є. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика», 19 березня 2020. – Полтава. – С. 111-113.
Підвищення ефективності лекції як актуальна проблема сучасної вищої медичної освіти в Україні / О. В. Коковська, І. В.
Міщенко, Г. П. Павленко, К. Є. Юдіна // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 109-111.
Перспективи інтерактивного та дистанційного навчання іноземних студентів на кафедрі фізіології Української медичної
стоматологічної Академії / І. В. Міщенко, Т. М. Запорожець, Г. П. Павленко [та ін.] // Реалізація закону України «Про вищу
освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під'єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою
відеоконференц-зв'язку): матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам'яті ректора членакореспондента НАМН України, проф. Ковальчука Л.Я., м. Тернопіль, 21-22 травня 2015 р. – Тернопіль: Укрмедкнига,
2015.– С. 201-202.
Перспективи дистанційного навчання в медичних закладах вищої освіти / Коковська О.В., Міщенко І.В., Павленко Г.П., Жукова М.Ю., Юдіна К.Є. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти». – 25 березня 2021. – Полтава, 2021. – С. 136-138.
Професійна компетентність науково-педагогічного працівника як важлива складова якості вищої медичної освіти / О. В.
Коковська, І. В. Міщенко, Г. П. Павленко, К. Є. Юдіна // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 22 березня 2018 р. – Полтава, 2018. – С.
125–127.
Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів / Міщенко І.В., Коковська О.В., Павленко Г.П., Сухомлин Т.А.,
Юдіна К.Є. // Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук.конф. з міжнар. участю. – Полтава, 2017. – С. 99-101.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ В
ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM: ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ
Колісник І.А., Панькевич А.І., Гоголь А.М.
Полтавський державний медичний університет
Вимушений перехід закладів освіти на дистанційне навчання спонукає викладачів до пошуку альтернативних
платформ для проведення занять. У статті проаналізовано переваги й недоліки застосування платформи
Zoom на кафедрі пропедевтики хірургічної стоматології.
Ключові слова: дистанційна освіта, платформа ZOOM, самоосвіта, телемедицина.
The forced transition of educational institutions to distance learning forces teachers to look for alternative platforms for
classes. The article analyzes the advantages and disadvantages of using the Zoom platform at the Department of
Propaedeutics of Surgical Dentistry.
Key words: distance education, ZOOM platform, self-education, telemedicine.
Реалії сьогодення, пов’язані з необхідністю переходу освітніх закладів на дистанційне навчання, спонукають
викладачів до пошуку й вивчення нових можливостей комунікації зі студентами з використанням сучасних засобів
і технологій навчання, тобто комп’ютерних технологій.
За концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні, дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з
очною, вечірньою, заочною й екстернатом, та реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання
[2], а згідно з літературними даними, дистанційна освіта, в її прямому розумінні – це нова система організації освітнього процесу, що в першу чергу базується на принципах самостійного опрацювання навчального матеріалу і
була розроблена з метою підвищення кваліфікації слухачів, які вже здобули вищу освіту [3]. Згідно з іншими літературними джерелами освітні технології в медицині, що забезпечують віртуалізацію навчального процесу, дістали
назву «дистанційної медичної освіти (ДМО)», а дистанційне надання медичної допомоги – «телемедицини» [4;5].
Сучасні інформаційні технології забезпечують постійний доступ здобувачів освіти до навчальних матеріалів,
літературних джерел, баз даних, тестових завдань, навчальних фільмів чи симуляційних тренінгів, що дозволяє
підвищити ефективність освітнього процесу. Ці можливості стали доступними у зв’язку з розвитком мережі «Інтернет», що забезпечує й онлайн-спілкування, і розміщення інформації на веб-сайтах у вільному доступі для всіх
зацікавлених. Зважаючи на це, серед головних завдань, що постали перед викладачами, стало заохочення
студентів до самоосвіти й дисципліни під час самостійного опрацювання матеріалів, стимуляція плідної праці.
Однак неможливо забезпечити якісну освіту, не враховуючи такі важливі складові успішного навчання як
комунікація викладача зі студентами, можливості ставити запитання й негайно отримувати на них розгорнуту
відповідь, участь у процесі живої дискусії, що дає змогу дійти певних висновків.
Для забезпечення живого спілкування між викладачами і студентами нами проаналізовано можливості застосування різноманітних програм із функцією групових чатів і відеоконференцій. Одним із таких сервісів є платформа Zoom, яка досить проста у використанні, може бути встановлена і на комп’ютері, і в телефоні. До того ж, серед
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