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брати на себе відповідальність за прийняте рішення. 
Серед інноваційних технологій, побудованих на основі аналізу клінічних випадків, на кафедрі акушерства і гі-

некології №1 ПДМУ постійно використовуються такі методи ситуаційного аналізу як «кейс-метод», метод «мозко-
вого штурму», «метод інциденту».  

Особливу увагу ми приділяємо відпрацюванню практичних навичок на фантомах у симуляційному класі, де є 
можливість засвоїти практичні навички: огляд у дзеркалах, бімануальне дослідження, забір матеріалу для бакте-
ріологічного й бактеріоскопічного досліджень, обстеження молочних залоз, будова кісткового таза, будова голівки 
новонародженого, прийоми зовнішнього акушерського обстеження, визначення передбачуваної маси плоду, тер-
міну пологів і їхнього біомеханізму, ведення послідового періоду, епізіо- і перинеотомія, методи зупинки акушер-
ських кровотеч, оперативне акушерство [1].  

Велике значення для освоєння й закріплення практичних навичок має проходження виробничої практики на 4 і 
5 курсах. Здобувачі освіти отримують практичні знання і вміння виконувати передбачені маніпуляції й лікувально-
діагностичні процедури. Такий підхід мотивує і стимулює до кращого засвоєння вивченого матеріалу й закріплен-
ня освоєних у фантомному класі практичних навичок [2]. 

Для підсумкової перевірки знань студентів 6 курсу проводиться ЄДКІ – єдиний державний кваліфікаційний іс-
пит. Він передбачає два етапи [5].  

Перший етап – іспит «Крок-2» із професійно-орієнтованих дисциплін у тестовому форматі за спеціальністю 
«Медицина». Під час підготовки до складання іспиту з акушерства і гінекології здобувачі вищої освіти широко ви-
користовують базу даних центру тестування інтегрованого тестового іспиту «Крок-2». Зазначимо, що ця база да-
них потребує постійного перегляду й оновлення тестових завдань українською й англійською мовами. 

Другий етап – ОСП(К)І – об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит. Цей етап передбачає пере-
вірку практичних навичок здобувача вищої освіти, які він опанував під час навчання на кафедрі, де відпрацьову-
валися методика спілкування з пацієнтами, маніпуляції на фантомах, манекенах тощо.  

Медична освіта має забезпечити високоякісну підготовку здобувачів освіти і стати важливою складовою рефо-
рмування галузі охорони здоров’я й реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки май-
бутніх лікарів залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. 
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Вимоги, зумовлені вступом нашої країни до єдиного європейського і світового простору й реформуванням сис-
теми медичної освіти, ставлять перед викладачами складні завдання щодо підготовки майбутніх фахівців [1]. 
Провідна мета такої підготовки – формування спеціаліста з якісною теоретичною й практичною підготовкою, який 
досконало володіє своєю спеціальністю. Це зумовлює впровадження в навчальний процес нових форм і методів 
навчання, що сприяють його інтенсифікації, стимуляції в студентів мотивації до навчання, формуванню в майбут-
ніх спеціалістів навичок самостійної й творчої роботи. Але в умовах запровадженого карантину через пандемію 
COVID-19 постали нові вимоги до навчання здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців [2;6]. У зв’язку з цим 
зросла необхідність використання новітніх дистанційних технологій у проведенні практичних занять, підготовці й 
проведенні лекцій зі здобувачами вищої освіти із застосуванням сучасних технологій навчання [2;4]. 

Широке впровадження в освіту інноваційних технологій на сучасному етапі стало необхідною вимогою до на-
вчального процесу, сприяє його активізації, підвищує якість викладання дисципліни й об’єктивність контролю 
знань здобувачів освіти, посилює мотивацію до навчання.  

Нині практичні заняття в медичному ЗВО зі здобувачами освіти проводяться на постійній основі, а заняття в 
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дистанційному режимі відбуваються тільки для окремих груп, в яких виявлені носії або хворі на інфекцію, викли-
кану SARS-COV 2.  

Дистанційне навчання передбачає взаємодію викладача і здобувача освіти, тому що для успішного навчання 
комунікація є обов’язковою складовою педагогічного процесу [3]. Викладачі кафедри використовують такі ресурси 
як платформа ZOOM, Skype, Google Meet, що дозволяє організовувати відеоконференції, отримувати зворотний 
зв'язок зі здобувачем вищої освіти, провести опитування з теми заняття, поставити додаткові запитання й оцінити 
відповіді здобувачів. 

На кафедрі педіатрії також використовується платформа Google Сlassroom, яка дозволяє викладачу після те-
оретичної частини заняття надати здобувачеві ситуаційні задачі й тестові завдання з відповідної теми. 

В умовах дистанційного навчання з метою індивідуальної самостійної підготовки здобувачів вищої освіти, згід-
но з програмою, на сайті кафедри розміщені методичні розробки практичних занять і мультимедійні презентації 
лекцій, а також методичні розробки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Здобувачі мають можливість 
самостійно переглянути й опрацювати методичні рекомендації й лекції, що важливо для підготовки до практично-
го заняття [5]. 

Провідним напрямом упровадження інформаційних технологій у підготовку студентів стала розробка електро-
нних автоматизованих систем контролю знань здобувачів. На кафедрі педіатрії № 2 використовуються поточні й 
підсумкові методи контролю знань студентів із усіх розділів педіатрії. Нині на кафедрі створена електронна база 
тестів із кожного модульного розділу заняття.  

В умовах дистанційного навчання важливим засобом забезпечення якісної підготовки студентів VI курсу до ін-
тегрованого іспиту «Крок-2» стало проведення тренувального тестування. З цією метою на кафедрі створена ба-
за тестів і клінічних завдань різних рівнів складності відповідно до вимог Центру тестування, які містять питання 
клініки, діагностики захворювань, надання невідкладної допомоги при загрозливих станах у дітей. Після прове-
дення теоретичної частини заняття здобувачі VI курсу мають можливість працювати онлайн у комп’ютерному 
класі над тестовими завданнями з «Крок-2». Постійний контроль відіграє важливу роль – привчає студентів до си-
стематичної підготовки до занять, визначає обсяг, рівень і якість засвоєного навчального матеріалу, сприяє вмін-
ню аналізувати отримані клінічні симптоми й синдроми.  

Основними недоліками дистанційної форми навчання, на наш погляд, є неможливість спілкування зі здобува-
чем вищої освіти в разі відсутності або відключення інтернету, і в цьому випадку неможливо провести опитування 
й оцінити знання здобувача з теми заняття. Відсутній також безпосередній контакт викладача зі здобувачем, під 
час якого визначається загальний рівень знань із дисципліни й проводиться повний клінічний розбір пацієнта чи 
певної клінічної ситуації [7]. 

Крім того, використання дистанційних технологій не може повною мірою замінити практичну роботу здобувача 
з хворим, що важливо для підготовки майбутніх медиків, а також виникають труднощі в написанні навчальної іс-
торії хвороби, бо дистанційне навчання не дає можливості здобувачу вищої освіти працювати безпосередньо з 
хворою дитиною. 

На нашу думку, застосування дистанційних технологій навчання в медичному ЗВО може бути досить успіш-
ним, але вимагає ретельної підготовки, чіткого планування й великого обсягу часу на спілкування викладача зі 
здобувачами вищої освіти. 

Отже, лише поєднання сучасних технологій навчання з традиційними методами дозволяє вдосконалити підго-
товку медичних фахівців практичної спрямованості відповідно до кваліфікаційних вимог.   
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