
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

Матеріали навчально-наукової 
конференції з міжнародною участю  

24 березня 2022 року

м. Полтава -  2022



Міністерство охорони здоров’я України 
Полтавський державний медичний університет

СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ
Матеріали навчально-наукової конференції 

з міжнародною участю 
24 березня 2022 року

ПОЛТАВА -  2022



УДК 378.001.1
Друкується за рішенням
вченої ради ПДМУ
від 23 червня 2021 р., протокол № 2

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій, що проводитимуться у 2022 р., за
твердженого Міністерством охорони здоров'я України, Національною 
академією медичних наук України, Українським центром наукової медич
ної інформації та патентно-ліцензійної роботи, та до Переліку проведен
ня наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Мініс
терства освіти і науки України на 2022 рік, затвердженого Державною на
уковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства 
освіти і науки України.

Редакційна колегія:
Ждан В. М. 

Дворник В. М.

Аветіков Д.С.

Старченко І. І.

Лещенко Т. О.

Золотарьова Є. В. 
Нетудихата О. М.

Левадна В. В.

ректор закладу вищої освіти, головний редактор; 
перший проректор закладу вищої освіти 
з науково-педагогічної роботи, 
заступник головного редактора; 

проректор закладу вищої освіти 
з науково-педагогічної роботи; 
начальник навчального відділу, 
заступник головного редактора; 

зав. кафедри українознавства та гуманітарної 
підготовки, відповідальний редактор; 
редактор редакційно-видавничого відділу; 

методист вищої категорії 
навчально-методичного відділу забезпечення 
якості освіти;

методист першої категорії 
навчально-методичного відділу забезпечення 
якості освіти, відповідальний секретар.

«Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і 
здобутки», (2022; Полтава)
Матеріали навчально-наукової конференції з міжна

родною участю «Сучасні тренди розвитку медичної освіти: 
перспективи і здобутки», 24 берез. 2022 р. [Текст].- Полтава: 
ТОВ «АСМІ»,2022. -  335 с.

ISBN 978-966-182-661-7
У збірнику опубліковані статті, присвячені питанням застосування 

у закладах вищої освіти інноваційних методів і прийомів організації 
навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти; впрова
дження у систему освіти новітніх технологій та технічних засобів на
вчання, науково-методичного супроводу; розвитку та вдосконалення 
дистанційних технологій у навчальному процесі; використання до
свіду зарубіжних медичних закладів як складової реформування ви
щої медичної освіти з метою досягнення високого рівня професійної 
компетентності лікарів.

За зміст публікацій відповідальність несуть автори.
УДК 378.001.1

ISBN 978-966-182-661-7

© Полтавський державний медичний 
університет, 2022 

© ТОВ «АСМІ», 2022



п о л та в с ь к и й  д е р ж а в н и й  м е д и ч н и и  у н ів е р с и т е т

Пандемія COVID-19 триває й буде продовжувати заважати медичній освіті й навчанню. COVID-19 переванта
жив систему охорони здоров'я і вплинув на здатність постачальників медичних послуг надавати адекватні 
медичні послуги. У цей нелегкий час здобувачам освіти складно адаптуватися до такого способу навчання меди
цини й засвоювати знання, а особливо -  практичні навички на високому рівні. У зв'язку з цим здобувачам освіти 
слід надавати всебічну освітню підтримку під час пандемії. Звісно, будь-які, навіть складні інтерактивні технології 
не можуть зрівнятися з аналогічним навчанням біля ліжка хворого на основі обговорення медичних випадків.
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ЕФЕКТИВНИЙ п р о ц е с  НАВЧАННЯ -  ЗАПОРУКА УСПІШНОГО СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Гринь К.В., Гринь В.Г., Герасименко Л.О., Ісаков Р.І.
Полтавський державний медичний університет

Медична освіта -  це складна система, що вимагає багаторічного навчання. Інтеграція сучасних методів нав
чання в медичну освіту спрямована на підвищення мотивування для навчання, покращення компетентності, 
логічного і клінічного мислення.
Ключові слова: навчання, медична освіта, клінічне мислення, сучасні методи.
Medical education is a complex system that requires many years of training. The integration of modern teaching methods 
into medical education is aimed at increasing motivation for learning, improving competence, logical and clinical thinking.
Key words: training, medical education, clinical thinking, modern methods.

Медична освіта -  це складна система, що вимагає багаторічного навчання, містить засвоєння знань, форму
вання поглядів, навичок, цінностей із суворим дотриманням етичних норм. Освіта -  це динамічний процес, який 
необхідно періодично вдосконалювати. Відсутність інноваційних методів навчання в академічних колах робить 
медичні навчальні програми неадекватними в тому, щоб зробити значний крок у майбутнє.

Мета цієї статті -  описати й оцінити альтернативні методи викладання й навчання, які можуть бути додатко
вими чи альтернативними традиційним лекціям для сприяння активній участі здобувачів освіти в сучасному пото
ці інформації.

Навчання, орієнтоване на конкретні навички чи процедури, може підвищити впевненість у собі й компетент
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

ність майбутніх лікарів. Крім того, певні навички, такі як формування зв'язку між пацієнтом і лікарем, покращують 
результати для здоров'я пацієнтів (такі як розуміння з боку пацієнта, довірливі стосунки, відданість лікуванню й 
задоволеність пацієнта) [6].

Навчання -  це активний процес, у якому здобувачі освіти й викладачі мають працювати разом, щоб зробити 
цей процес обміну знаннями ефективним і доступним для розуміння. Для ефективного навчання здобувачі освіти 
повинні мати можливість використовувати знання й навички, отримані на заняттях, для досягнення своїх профе
сійних цілей, маючи при цьому різні стилі навчання й можливість зворотного зв'язку й обговорення свого навча
льного процесу, тим самим підвищуючи ефективність навчання [2; 8].

Провівши пошук і аналіз літератури, ми визначили різні типи сучасних методів навчання. Ці сучасні методи ви
кладання й навчання добре перевірені й зазвичай використовуються в різних частинах світу для досягнення конк
ретних цілей навчальної програми.

1. Навчання на основі клінічних випадків -  це практика викладання й навчання, в якій клінічні випадки викорис
товуються для полегшення проведення традиційних лекцій. Цей метод сприяє активному навчанню й останнім 
часом використовується для компенсації відсутності мотивації в дидактичних лекціях. Здобувачам освіти нада
ється можливість вивчити реальні випадки, в яких наведено історію хвороби, клінічні ознаки, симптоми, а також 
клінічні й лабораторні дані. Даний метод пов'язує теорію з практикою, охоплює велику кількість тем із чіткими ці
лями навчання й розширює клінічні знання, покращує клінічні навички й тактику, засновану на практиці [11].

2. Доказова медицина надає здобувачам освіти необхідні інструменти для вивчення, розуміння й оцінки меди
чної літератури. Спираючись на теоретичні знання, здобувачі освіти опановують практичні навички, застосовуючи 
їх у процесі навчання. Упровадження доказової медицини у звичайну медичну навчальну програму поглиблює 
дослідницькі знання студентів, їх особисте застосування, перспективи й майбутнє використання вивчених методів 
[5].

3. Проблемно-орієнтоване навчання -  це сучасна система навчання, яка поєднує в собі додаткові освітні за
сади у формі розв'язання клінічної проблеми. Зокрема, цей метод спрямований на підвищення якості освітніх ре
зультатів за рахунок спільного, інтегрованого, самостійного й усебічного навчання. Зазвичай проблемно- 
орієнтоване навчання відбувається в невеликих групах, в яких інструкції подаються викладачем, а здобувачі осві
ти самостійно знаходять розв'язання проблеми. Це створює можливості для здобувачів освіти продовжити й за
класти міцну основу для самостійного навчання [12]. За допомогою цього методу навчання здобувачі освіти роз
вивають найкращі клінічні навички міркувань, ефективно використовують час, зберігають і поповнюють клінічні 
знання.

4. Навчання з упровадженням моделювання (імітації). Головний принцип імітаційного навчання полягає у ви
користанні імітаційних засобів для моделювання реальних клінічних сценаріїв. Хоча медичне моделювання є до
сить новим явищем, воно тривалий час використовувалося в інших професіях, пов'язаних із підвищеним ризиком, 
таких як авіація. Медичне моделювання дозволяє опанувати клінічні навички за допомогою передбачуваної прак
тики, а не суто теоретичного навчання. Однією з найважливіших переваг є абсолютна свобода для здобувачів 
освіти робити й повторювати помилки, не завдаючи шкоди пацієнту [10].

5. Соціальні мережі й відеолекції (електронне навчання). Соціальні мережі -  це загальнодоступний цифровий 
простір, де користувачі створюють онлайн-спільноти для ефективного обговорення. Ці онлайн-спільноти корисні 
для поширення інформації. Існує безліч платформ соціальних мереж, таких як Twitter, Facebook, YouTube, он
лайн-блоги та інші. Включення соціальних мереж до сучасної освітньої системи стало обов'язковим. Платформи 
соціальних мереж можуть допомогти в отриманні додаткових традиційних знань і покращити дистанційне навчан
ня [1; 3].

6. Навчання з допомогою колег, наставників -  це розвиток навичок, що ґрунтуються на знаннях, з активною 
допомогою й підтримкою старших колег. Цей механізм навчання заснований на колективній роботі, корисний і для 
наставника, і для учня, поглиблює їхні знання й розуміння предмета [4].

7. Навчання за допомогою спостереження -  це навчання за допомогою демонстрації клінічних випадків, спря
моване на формування практичного мислення. Методи спостереження мають вирішальне значення для вивчення 
складних медичних процедур, які покращують навчання й навички за допомогою практики спостереження [9].

8. Командне навчання вважають одним із найкращих методів навчання, який останнім часом став популярним 
у медичній освіті на основі навчання, орієнтованого на здобувача освіти. Командне навчання визначається як 
стратегія навчання, при якій невелика група здобувачів освіти має можливість застосовувати освітні концепції за 
допомогою різних дій, які охоплюють критичне мислення, індивідуальні й командні завдання, мозковий штурм із 
подальшим негайним зворотним зв'язком з інструктором [7].

Інтеграція сучасних методів навчання в медичну освіту спрямована на посилення мотивування для навчання, 
покращення компетентності, логічного й клінічного мислення.

Сучасні методи навчання дають свободу засвоєння знань і можливість розмірковувати в контрольованому се
редовищі. У симуляційних навчальних програмах помилки здобувачів освіти можуть бути прийнятними, оскільки 
вони не шкодять пацієнту, а є підкріпленням, що дозволяє уникнути майбутніх медичних помилок. Інтернет- 
ресурси стали ефективним інструментом надання інформації. Безперечно, упровадження сучасних методів на
вчання полегшить засвоєння знань і опанування навичок здобувачами вищої освіти.
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КОМПОНЕНТИ STEM-ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Гриценко Є. М., Пилипюк Є. В., Овчар О. В.
Полтавський державний медичний університет

Висвітлено можливості використання компонентів STEM-освіти та ігрової технології едьютейнменту в під
готовці майбутніх лікарів. Розглянуто етапи ділової гри на прикладі теми «Гостра кишкова інвагінація».
Ключові слова: STEM-освіта, едьютейнмент, медицина, ділова гра.
The possibilities of using the components of STEAM education and game technology of edutainment in the training of fu
ture doctors are presented in the article. The stages of job-oriented game on example of the topic “Acute intussusception 
of the bowels” are considered.
Key words:. STEAM-education, edutainment, medicine, job-oriented game.

Інноваційні процеси в сучасній освіті України передбачають суттєву реорганізацію чинної вищої медичної осві
ти, переосмислення цінностей, цілей і засобів діяльності й відхід від традиційної інформативної парадигми на
вчання, яка передбачала передавання знань, формування вмінь і навичок і орієнтацію на компетентнісну паради
гму, що заснована на формуванні здатностей до оволодіння професією майбутнім лікарем [6].

Традиційно акронім STEM уживається для позначення послідовності курсів або програм навчання з посиле
ним природничо-науковим компонентом у поєднанні з інноваційними технологіями. STEM = Science + Technology 
+ Engineering + Mathematics (природничі науки, технології, інженерія й математика), що передбачає практико- 
орієнтований підхід до побудови змісту освіти й організації навчального процесу. Проте концепція STEM здебіль
шого передбачає підкріплення технічних дисциплін гуманітарними.

Провідна мета STEM-підходу — подолати властиву традиційній освіті відірваність від вирішення практичних 
завдань і побудувати зрозумілі здобувачу освіти зв'язки між навчальними дисциплінами.

Основні складові STEM-освіти -  це синтез знань, дослідницький підхід до засвоєння знань, стимуляція високо
го рівня мислення, досвідченість, проєктування, комп'ютерна обробка даних (аналіз, висновки), експерименти й 
лабораторні дослідження, створення інтерактивних моделей.

В основі STEM-підходу лежать чотири принципи:
1. Проєктна форма організації освітнього процесу, під час якого здобувачі вищої освіти об'єднуються в групи 

для спільного вирішення навчальних завдань;
2. Практичний характер навчальних завдань, результат вирішення яких може бути використаний у клінічній 

практиці;
3. Міжпредметний характер навчання: навчальні завдання конструюються в такий спосіб, що для їх вирішення 

необхідне використання знань відразу кількох навчальних дисциплін;
4. Охоплення дисциплін, які є ключовими для спеціаліста з прикладних наукових досліджень: предмети приро

дничого циклу (фізика, хімія, біологія), сучасні технології й інженерні дисципліни.
У проєкті Концепції STEM-освіти в Україні зазначається: «STEM-освіта -  категорія, яка визначає відповідний 

педагогічний процес формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визна
чає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці» [4]. Отже, ця технологія навчання покликана формувати 
і фахові (предметні), і соціальні компетенції сучасної молоді, що дасть можливість бути затребуваними саме за
вдяки умінням.

Працюючи за провідними напрямами STEM-освіти, у здобувачів освіти відбувається формування важливих за
гальних компетентностей майбутнього фахівця: уміння розпізнавати проблему й виділити в ній можливі сторони і 
зв'язки, уміння формулювати напрям дослідницької роботи, указувати шляхи її реалізації; гнучкість у прийнятті й 
розумінні нової точки зору на поставлену проблему; уміння відстоювати свою точку зору; оригінальність 
розв'язання проблеми; здатність до аналізу, абстрагування, конкретизації, синтезу [1].

Зі STEM-освітою тісно пов'язані принципи ігрової технології едьютейнменту. Ідея едьютейнменту -  це ідея яс
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