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Представлено досвід кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів Полтавського державного медичного 
університету щодо впровадження мультидисциплінарного підходу до навчального процесу при опануванні слу-
хачами спеціальності «Ортодонтія» для засвоєння нових компетенцій у підготовці лікаря. 
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The article presents the experience of the Postgraduate Education Department of Orthodontists of Poltava State Medical 
University on the introduction of a multidisciplinary approach to the educational process in mastering student doctors in 
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Проблема надання ортодонтичної допомоги дітям, підліткам і дорослим залишається актуальною, оскільки зу-

бощелепні аномалії мають значне поширення. У зв'язку з розширенням уявлень про взаємозв'язок аномалій при-
кусу із загальними порушеннями в організмі потрібен якісно новий підхід до організації ортодонтичної допомоги. 
Розумний підхід до діагностики і планування забезпечить раціональне й щадне лікування пацієнтів [3]. 

До комплексу лікувальної допомоги хворим із зубощелепними аномаліями входять такі заходи: профілактика, 
ортодонтичне, хірургічне, терапевтичне і протетичне лікування, фізіотерапія, міотерапія, логопедичне навчання, 
допомога оториноларингологів, психоневрологів та інших фахівців. 

Протягом останніх років українська система охорони здоров'я слідом за світовою медичною спільнотою три-
має курс на розвиток і впровадження інноваційних технологій діагностики й лікування в клінічну практику. Одним 
із таких завдань є розширення міждисциплінарних і міжвідомчих зв'язків у процесі підготовки лікаря [4]. 

Використання мультидисциплінарного підходу в охороні здоров'я можливе за допомогою двох стратегій. Пер-
ша - це об'єднання для роботи спеціалістів кількох спеціальностей, кожен із яких кваліфікований тільки у своїй 
галузі і має вузьку спеціалізацію. Перевагою цієї стратегії можна вважати простіший пошук кадрів для надання 
медичної допомоги, оскільки тенденція останніх десятиліть до звуження спеціалізації вплинула на систему 
медичної освіти в цілому, і більшість лікарів має лише одну спеціалізацію. Відносною перевагою стає також те, 
що, маючи спеціалізацію в одній галузі, лікар імовірно має глибші знання в її рамках і може вважатися 
компетентнішим, ніж мультидициплінарний спеціаліст у охороні здоров'я. 

Проте задіяння в лікуванні одного пацієнта великого консиліуму фахівців має й недоліки. Одним із них стає 
зростаюча за рахунок адміністративних витрат вартість; іншим - ускладнення комунікацій, виникнення технічних і 
тактичних нестиковок і незгоди між різними учасниками. Кожен із фахівців, дивлячись на проблему зі своєї точки 
зору і не володіючи достатніми знаннями й навичками, щоб оцінити картину цілком, виступатиме зі своїми 
стратегіями й ідеями, а рішення про їх прийняття або відхилення мусить приймати людина, за можливості компе-
тентна у всіх задіяних дисциплінах. 

Друга стратегія виглядає як підготовка широкопрофільних фахівців, компетентних у кількох дисциплінах. Без-
умовно, ця стратегія матиме зворотні недоліки, проте нині в охороні здоров'я спостерігається чітка тенденція до 
мультидисциплінарності. Зростає кількість наукових праць, виконаних на стику різних медичних спеціальностей. 
Виникають також медичні напрями, які інтегрують у собі дві чи більше спеціальностей. Одна з них може бути 
фундаментальнішою, інша більш практичною або обидві спеціальності, на стику яких утворюється третя, можуть 
бути відносно фундаментальними чи практичними. 

Питання підготовки спеціалістів, компетентних у двох чи більше спеціальностях, досить складне. Причини 
складності навчання таких фахівців полягають і в організації освітньої системи в охороні здоров'я, і в мотивації й 
кар'єрних перевагах самих фахівців. 

Нині в системі медичної освіти вдало поєднуються обидві стратегії. Підготовка широкопрофільних фахівців 
особливо необхідна для надання первинної кваліфікованої допомоги. Так, для загальної медицини це сімейний 
лікар, для стоматологічної допомоги - лікар-стоматолог. 

Однак, формування професійних компетенцій у системі висококваліфікованої допомоги потребує багато за-
трат і є недоцільним. Медична сфера потребує особливого підходу за рахунок тривалості й складності навчання 
кожного майбутнього лікаря. Зазвичай набуття компетентності у двох спеціальностях усередині медицини займає 
в людини 8-10 років (медична освіта - 5-6 років, інтернатура чи ординатура за кожною зі спеціальностей - 1 або 2 
роки відповідно) і від низки гуманітарних спеціальностей відрізняється тим, що здобуття двох медичних спеціаль-
ностей паралельно практично неможливе. 

Тому мультидисциплінарний підхід відрізняється від традиційних можливістю здійснення координованого, ін-
тенсивного, багатовимірного підходу до розв'язання проблем здоров'я людини. Завдання мультидисциплінарного 
підходу полягає не тільки в тому, щоб показати роботу різних фахівців у практичній охороні здоров'я, а й надати 
можливість студентам, лікарям-ортодонтам брати участь у цьому процесі, що дозволить ще на етапі навчання 
зрозуміти свої завдання у практичній охороні здоров'я, затребуваність майбутньої спеціальності. 

Наведені обставини сприяли впровадженню в освітній процес кафедри післядипломної освіти лікарів-
ортодонтів ПДМУ не лише теоретичних аспектів суміжних дисциплін, а й практичного залучення до навчального 
процесу вузькопрофільних спеціалістів і медичних, і педагогічних спеціальностей. 

Серед фахівців медичного профілю, з якими тісно співпрацює лікар-ортодонт, є фахівці суміжних стоматологі-
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чних спеціальностей, щелепно-лицевий хірург, оториноларинголог, алерголог, постуролог та інші. Відповідно до 
цих напрямів у навчальному процесі акцентуємо увагу. 

Особливу увагу в цій статті хочеться приділити співпраці лікаря-ортодонта з фахівцями немедичного профілю 
- логопедом і психологом. 

Оскільки зубощелепні аномалії є однією з причин виникнення в дітей різних форм порушення мовлення (дис-
лалій), зокрема механічних, а логопедичні порушення є одним із етіологічних факторів виникнення порушень при-
кусу, виникає необхідність комплексної ортодонтично-логопедичної корекції, що потребує спільної роботи логопе-
да та ортодонта. Ортодонтія - це медична спеціальність, а логопедія - педагогічна, тому виникає необхідність 
міждисциплінарної інтеграції ортодонтії й логопедії [5]. 

Логопед часто стає першим діагностом порушень прикусу в дітей із порушеннями функції мовлення, тому він 
мусить мати уявлення про основи ортодонтії, правильно будувати індивідуальну роботу з цією категорією пацієн-
тів і адекватно оцінювати прогноз логопедичної корекції. Логопед має направити дитину на лікування до ортодон-
та й бути готовим до професійної співпраці з ним [2]. 

Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів Полтавського державного медичного університету є опор-
ною серед кафедр ортодонтичного профілю України і співпрацює з кафедрою спеціальної освіти і соціальної ро-
боти Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка згідно з договором. За навчаль-
ними планами з 1991 року на післядипломній спеціалізації за фахом «Ортодонтія» логопедичні теми складають 
40 годин, у клінічній ординатурі - до 90 годин. Лікарі-стоматологи, які перебувають на різних циклах післядиплом-
ного навчання, відвідують логопедичні заняття й відкриті консультації пацієнтів, спостерігають клініку різних мов-
леннєвих порушень і вивчають шляхи їх усунення. 

Також необхідною умовою, що вказує на високий професіоналізм лікаря будь-якої спеціальності, є високий рі-
вень формування комунікативної компетентності. Знання психологічних особливостей людини, розуміння пацієн-
та як біопсихосоціального суб'єкта дають лікарю-ортодонту професійну досконалість на межі високого мистецтва 
[1]. 

За час свого існування основними науковими проблемами, над якими працювала й працює кафедра в цьому 
напрямі, є морфологічна, функціональна і психологічна реабілітація пацієнтів із зубощелепними аномаліями; під-
вищення мотивації й ефективності ортодонтичного лікування. 

Також кафедра тісно співпрацює з професором, завідувачем кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка Седих Кірою Валеріївною, яка проводить консультативний прийом 
пацієнтів, читає лекції майбутнім лікарям-ортодонтам. Відповідно до навчального плану вивченню питань медич-
ної психології, особливостям психології дітей, підлітків і дорослих виділено 54 години. 

Таким чином, мультидисциплінарний підхід у освітньому процесі дозволяє формувати не тільки медичне, клі-
нічне мислення майбутнього лікаря, а й соціально-особистісну компетентність у процесі професійної діяльності, 
уміння працювати в команді; здатність до міжособистісних комунікацій, критики й самокритики. 
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І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
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Розглянуто теоретичну сутність соціокультурного підходу в розвитку інформаційних і комунікаційних тех-
нологій викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 
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The article considers the theoretical understanding of the social and cultural approach to the development of information 
and communal technologies in the context of professional education. 
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communicative tasks, іnformation and communication technologies. 

Предметом дослідження став соціокультурний підхід до розвитку інформаційних і комунікаційних технологій 
викладання й вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. 
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