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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

ного дистанційного навчання потребує вирішення багатьох технічних завдань із залученням сучасних 
комп'ютерних технологій. Серед головних викликів, які постали у сфері інформатизації освіти, можна зазначити 
такі [4; 5]:

1. Подолання нерівності доступу закладів освіти, педагогів, здобувачів освіти до інформаційно-комунікаційних 
технологій. Така нерівність зумовлена відсутністю в деяких місцевостях швидкісного інтернету; недостатністю 
фінансування закладів освіти в частині комп'ютерного забезпечення освітнього процесу й застосування 
мультимедійного контенту в навчанні; соціально-економічною обмеженістю студентів і неможливістю використо
вувати комп'ютери для дистанційного навчання під час карантину тощо.

2. Забезпечення безпечної та швидкої взаємодії між великою кількістю освітніх баз даних, оскільки їхня розріз
неність і різноманіття інформації й форматів даних ускладнює користування освітнім контентом, не дає змоги 
отримати достовірну інформацію про стан розвитку системи освіти України.

3. Створення на національному рівні інформаційних баз з індивідуальними деперсоналізованими даними про 
здобувачів освіти і педагогічних працівників, а також відповідних державних освітніх реєстрів. У розвинених краї
нах світу вже понад десятиріччя такий інструментарій використовується як основа для ідентифікації освітньої 
траєкторії здобувача освіти. За рівнем успішності його реалізації в дорослому житті оцінюють якість освітніх по
слуг і ефективність функціонування закладів освіти. Індивідуальні дані педагогічних працівників забезпечать облік 
реальної чисельності педагогічного персоналу закладів освіти.

4. Подолання спротиву інформаційним новаціям консервативної частини учасників освітнього процесу, зумов
леного порівняно невисоким рівнем опанування ними ІТ.

5. Прискорене вирішення завдань цифровізації освітніх процесів у контексті подолання впливу пандемії 
COVID-19.

Нині Міністерство освіти і науки України проводить інтенсивну роботу з напрацювання дієвих сценаріїв 
розв'язання зазначених проблем, удосконалює й уніфікує в цьому контексті низку освітніх інформаційних систем і 
централізованих інформаційних баз.

Таким чином, ефективність упровадження технологій дистанційної освіти залежить від рівня інформаційної й 
комп'ютерної компетентності здобувачів вищої освіти й викладачів, адже самі по собі технології не вирішують усіх 
завдань у підготовці майбутнього лікаря. Але їх використання в освітньому процесі порушує важливі питання що
до рівня фаху, якості викладання, вимагає здатності швидко реагувати на зміни в навчальному середовищі, мати 
сучасні знання й навички не тільки у своїй предметній сфері, а й розумітися на сучасних технологіях, володіти пе
дагогічною майстерністю, бути відвертими й комунікабельними зі студентами й колегами. Жодне сучасне технічне 
чи програмне забезпечення не здатне без участі викладача підготувати високопрофесійного лікаря.
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Підвищення якості медичної освіти безпосередньо залежить від мотивації здобувачів. Зростання 
ефективності дистанційного навчання буде досягнуто в тому разі, якщо освітній процес включатиме тео
ретичну, практичну компоненту й контрольні заходи.
Ключові слова: мотивація до навчання, дистанційне навчання.
Improving the quality of medical education directly depends on the motivation of applicants. The increase in the effec
tiveness of distance learning will be achieved if the educational process includes a theoretical, practical component and 
control measures.
Key words: motivation to learn, distance learning.

Формування правильної навчальної мотивації студентів -  одна з найскладніших проблем в умовах 
дистанційного навчання. Варіабельність навчального середовища, відсутність чіткої системи контролю знань, 
наявність додаткових джерел інформації під час тестування й усної відповіді призводять до зниження рівня 
відповідальності студентів і послаблюють їхню мотивацію в умовах дистанційного навчання. Відсутність мотивації 
студентів може знизити якість здобутої освіти, що негативно впливатиме на формування необхідних професійних
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компетенцій [1 ;2]. Отже, підвищення якості медичної освіти безпосередньо залежить від мотивації здобувачів.
В умовах пандемії нової коронавірусної інфекції освітній процес набув принципово іншого характеру -  у дея

ких випадках дистанційне навчання стало єдиною оптимальною формою роботи і для викладачів, і для студентів. 
Сучасні технічні можливості забезпечують практично повне перенесення всіх форм роботи в електронний простір, 
і за умов правильної організації роботи дистанційна форма дозволяє максимально наблизити умови навчання до 
очного формату [1; 4].

Забезпечення дистанційного формату навчання -  об'ємне й непросте завдання для всього науково- 
педагогічного складу. Дистанційне навчання має численні переваги: дозволяє орієнтувати студентів і на групову 
роботу, й індивідуально, дає можливість навчатися в комфортних умовах, реалізувати права людини на освіту й 
здобуття інформації, що дуже важливо для людей з обмеженими можливостями, які не здатні навчатися в очному 
режимі. У такій ситуації пильна увага прикута до самостійного вивчення дисциплін.

Варто зазначити, що дистанційне навчання має й недоліки. Головний «мінус» -  це відсутність «живого» 
спілкування, студенти позбавлені можливості опанувати практичні навички, теоретичний матеріал не 
підкріплюється практикою, що є необхідною умовою здобуття медичної освіти.

Зростання ефективності дистанційного навчання буде досягнуто в тому разі, якщо освітній процес включатиме 
теоретичну, практичну компоненту й контрольні заходи.

Відомо кілька моделей дистанційного навчання [2; 4]: традиційна модель дистанційного навчання, що 
передбачає віддалене навчання на основі цифрового інформаційно-освітнього середовища, яке здійснюється в 
асинхронному режимі: навчальна діяльність студентів і педагогічна діяльність викладачів розділені в часі. Однак 
це є не що інше, як традиційне заочне навчання, яке у вітчизняній вищій медичній школі ніколи не застосовувало
ся! Друга модель -  контактне віддалене навчання з використанням електронного інформаційно-освітнього сере
довища закладу вищої освіти й дистанційних освітніх технологій, коли дистанційне навчання проводиться в син
хронному режимі, із контактом викладача й студентів через інтернет у режимі реального часу. Можливе змішане 
навчання з поєднанням дистанційного і традиційного форматів. Одним із його варіантів є проведення лекцій у он- 
лайн-форматі, а практичні заняття проводяться традиційно та із застосуванням різних цифрових технологій. Чет
вертою моделлю дистанційного навчання може залишатися традиційне контактне навчання, але з використанням 
усіх відомих на конкретному етапі розвитку цифрових ресурсів і дистанційних освітніх технологій і на аудиторних 
заняттях, і для організації активної позааудиторної самостійної роботи студентів.

Для підвищення мотивації навчання в освітньому процесі при викладанні теоретичних і клінічних дисциплін в 
умовах пандемії бажано поєднувати різні методи дистанційного навчання.

На багатьох кафедрах закладів вищої освіти найбільш ефективним методом дистанційного навчання вважа
ють проведення практичних занять на платформі Zoom, що максимально наближає заняття до очної форми нав
чання. Формат відеоконференції на платформі Zoom забезпечує «живе» спілкування й дискусію в реальному часі, 
можливе використання інтерактивної дошки для демонстрації презентацій і навчального матеріалу (спільне вико
ристання), чату для листування, є можливість контролювати відвідування занять і лекцій, архівувати записи 
конференції. Практика показує, що використання програми Zoom у дистанційному навчанні досить ефективне й 
перспективне. Застосування цієї платформи відкриває багато можливостей і для студентів, і для викладачів [1; 3].

По-перше, у рамках онлайн-конференції викладач може швидко й доступно відповідати на запитання 
студентів. Це значно економить час викладача, оскільки здебільшого студенти ставлять однакові запитання. Без
перечно, набагато простіше і швидше пояснити незрозумілий матеріал у режимі «онлайн», ніж письмово 
відповідати на низку однакових запитань індивідуально кожному студенту. По-друге, режим онлайн-занять 
дозволяє проводити колективну роботу над помилками, допущеними студентами при виконанні тестових завдань. 
Це досить ефективний спосіб започаткування групової дискусії з усіма студентами групи в режимі реального часу. 
По-третє, онлайн-режим занять з обов'язковим відеопідключенням усіх учасників конференції дозволяє провести 
ідентифікацію студента, що унеможливлює участь у занятті сторонньої особи замість конкретного здобувача 
освіти. Відеотрансляції максимально наближають дистанційний формат навчання до традиційної форми прове
дення практичних занять, що дозволяє об'єктивно оцінити рівень знань і підготовки студентів до кожного заняття. 
Ці критерії платформи дають нам реалізацію повноцінного навчання в дистанційному форматі.

Важливе місце для підвищення мотивації в освітньому процесі під час дистанційного навчання займають за
соби й інструменти, які пропонує Google, а саме:

1. Google Docs (Google Документи) дозволяють викладачам створювати й редагувати документи, а також 
спільно використовувати з колегами і студентами. Google Документи -  це інструмент, який доступний як веб- 
додаток, Chrome, може працювати в автономному режимі, а також мобільні додатки для Android та iOs.

2. Google Sites (Google Сайти) -  структурований інструмент створення веб-сторінок, який дозволяє і виклада
чам, і студентам створювати інтернет-сторінки й використовувати їх спільно. Google Сайти відмінно підходять для 
викладання й навчання, оскільки надають інструменти для створення власних веб-сторінок, причому більшість 
роботи, наприклад, оформлення сторінки, уже зроблено для користувачів. Необхідно лише вибрати тему з нада
ного списку й розпочати наповнення сторінок, додавати навчальний матеріал, лекції, практичні завдання. Крім то
го, Google Сайти дозволяють викладачам ділитися своєю веб-сторінкою одразу через соціальні мережі або над
силати готове URL-посилання електронною поштою [4]. Зазначимо, що завдяки сервісу Google Sites можливо: 
додавати інформацію з інших програм Google, таких як Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, Google 
Презентації; здійснювати спільну роботу над Google Сайтом, а також спільну роботу на одному аркуші; завдяки 
хмарним технологіям Google зберігати й накопичувати на віртуальному диску інформацію, керувати спільним дос
тупом до файлів; реалізовувати проміжний контроль за допомогою опитувань, тестів;

Google Класи (англ. Google Classroom) -  система управління навчанням. Мета Google Класів -  створення, ре
дагування, виконання завдань в електронному вигляді, особливо домашньої роботи студентами. Засоби Google 
Classroom забезпечують взаємодію між викладачами й студентами за допомогою Google Drive. Завдяки Gmail 
викладачі створюють оголошення, опитування, тести для студентів на кожному занятті. Кожне заняття за допомо
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гою Google Classroom матиме окремі папки, куди студенти надсилатимуть виконані завдання, щоб отримати 
оцінки. Викладачі можуть додавати студентів безпосередньо з каталогу Google Apps або надавати студентам 
спеціальний код, який вони вводять, щоб отримати доступ до занять [4; 5].

Інструменти Google забезпечують сумісність із широким спектром пристроїв: смартфон, планшет, персональ
ний комп'ютер, ноутбук, незалежно від виробника й операційної системи і сприяють високому ступеню співпраці 
між викладачами й студентами. Програми Google підвищують мотивацію, ефективність, продуктивність і 
результативність викладачів і студентів.

Отже, для підвищення навчальної мотивації студентів за умов дистанційного навчання можна рекомендувати 
всі практичні заняття проводити в режимі конференцій із використанням Zoom; більшу частину часу заняття 
приділяти співбесіді для обговорення теоретичних і практичних питань, а також поясненню матеріалу заняття; по
ряд із контролем знань за допомогою інструментів Google використовувати мотивувальні технології підтримки 
контакту зі студентами, обговорювати проблеми, що виникають, і знаходити оптимальні рішення.

Звісно, дистанційна форма навчання неспроможна повністю замінити очний формат занять. Однак за належ
ного формування мотивації дистанційний формат здатний розв'язати численні проблеми, що виникають в умовах 
пандемії.

Список використаної літератури
1. Аветіков Д.С., Яценко І.В., Локес К.П., Ставицький С.О. Дистанційне навчання як нова технологія практичної підготовки і 

контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах / Д.С. Аветіков, І.В. Яценко, К.П. Локес, С.О. Ставицький // 
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання контролю якості освіти у вищих на
вчальних закладах». Полтава, 2018. С. 8-9.

2. Бакирова Р.Е., Нурсултанова С.Д., Муравлёва Л.Е., Тусупбекова К.Т., Турханова Ж.Ж., Аширбекова Б.Д. Инновационные 
технологии в обучении студентов-медиков // Современные проблемы науки и образования. 2018. №3.;URL: 
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27703.

3. Рапава Р.Б., Ковінько К.В. Роль мотивації в дистанційному навчанні студентів вищої школи / Р.Б.Рапава, К.В. Ковінько / 
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. -  2021. -  Т.3, № 74. -  С. 82-85.

4. Солодовник Е.В. Организация учебного процесса в вузе с помощью сервисов Google / Е.В. Солодовник // Проблемы вы
сшего образования. -  2017. -  № 1. -  С. 145-147.

5. Тарасенко Я.А., Тихонова О.О., Рошко В.М. Тестування як основний елемент педагогічного контролю якості освіти у ви
щих медичних навчальних закладах / Я.А. Тарасенко, О.О. Тихонова, В.М. Рошко // Матеріали науково-практичної конфе
ренції з міжнародною участю «Актуальні питання контролю якості освіти у вищих навчальних закладах». Полтава, 2018. С. 
229-230.

С У Ч А С Н І М Е Т О Д И  Н А В Ч А Н Н Я  З Д О Б У В А Ч ІВ  В И Щ О Ї М Е Д И Ч Н О Ї О С В ІТ И
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Сучасна реформа вищої медичної освіти вимагає покращення якості підготовки конкурентоспроможного 
фахівця. Підвищення ефективності освітнього процесу можливе за умов використання інноваційних підходів 
до вибору методів навчання.
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Modern reform of higher medical education requires improving the quality of training of a competitive specialist. Improv
ing the efficiency of the educational process is possible with the use of innovative approaches to the choice of teaching 
methods.
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Сучасна реформа вищої медичної освіти -  це пошук удосконалення й оновлення освітніх технологій задля до
сягнення нового рівня якості професійної освіти, яка відповідає вимогам сучасного суспільства.

Провідною метою сучасної вищої медичної освіти стало опанування здобувачами сукупністю знань, умінь і на
вичок, заснованих на особистісних, соціальних і професійних компетентностях із використанням уміння самостій
но добувати, аналізувати й ефективно використовувати необхідну інформацію. Нині основне завдання вищої 
школи полягає в підготовці не просто фахівця, а професіонала, здатного до постійного саморозвитку й самонав
чання, готового до дослідницької діяльності й до участі в різноманітних проєктах [2].

Серед провідних напрямів покращення якості підготовки фахівців у медичному ЗВО -  підвищення 
ефективності всього освітнього процесу. Вибір технологій, включаючи конкретні форми й методи навчання, 
зумовлюється поставленими освітніми цілями й завданнями [1].

Нині відомо чимало інноваційних підходів до вивчення пропонованого матеріалу. Навчання в першу чергу має 
бути націлене на розвиток у здобувачів абстрактного й логічного мислення, засвоювання й подальше застосуван
ня знань.

Особливої актуальності в наш час набули активні методи навчання -сукупність способів організації, 
здійснення й управління навчальною діяльністю, за яких здобувачі стають рівноправними й зацікавленими учас
никами освітнього процесу [2; 4]. Мета цих методів -  максимальна активізація пізнавальних потреб і здібностей 
студентів. Успішне досягнення цієї мети вимагає виконання цілого комплексу взаємопов'язаних дидактичних і ви
ховних завдань. Виділяють такі важливі напрями: розвиток у студентів навичок аналітичного й логічного мислен
ня, удосконалення вміння працювати в колективі й комунікативних здібностей, формування загальнокультурних і 
професійних компетенцій [б].

Перевага активних методів полягає в тому, що їх використання у навчальному процесі веде до підвищення
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