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ладнання в професійній діяльності під час навчання в медичному закладі вищої освіти на прикладі створення 
портфоліо особистих досягнень. Визначено роль викладача в цьому процесі.
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Зважаючи на зміни, які відбуваються в системі освіти через пандемію COVID-19, вимушена дистанційна фор
ма навчання, на яку один за одним переходять заклади вищої освіти, набуває особливого значення.

В умовах дистанційної форми навчання особливого значення набуває й самоосвітня діяльність майбутніх 
лікаря щодо застосування медичного обладнання в професійній діяльності, яка за правильної організації в май
бутньому забезпечить не лише особистий успіх зі значними досягненнями в лікуванні пацієнтів, а й закладе фун
дамент з орієнтацією на самоосвіту протягом усього життя.

Самоосвіта -  одне з правил безперервного професійного розвитку (БПР) кожного сучасного лікаря. Заплану
вати процес самоосвіти може кожен майбутній лікар на основі самооцінювання власної діяльності. Процес нав
чання відбувається під час відвідування лекцій, семінарів, конференцій (синхронно чи асинхронно), засідань 
асоціацій, вивчення літератури, інших джерел інформації, що дають змогу постійно підвищувати професіоналізм.

Під час навчання в медичних закладах вищої освіти (ЗВО) майбутні лікарі накопичують знання, необхідні їм 
для реалізації майбутньої професійної діяльності, під управлінням педагогів, але мають також збільшувати багаж 
знань самостійно. Основний акцент у змісті сучасної вищої медичної освіти -  зорієнтованість на розвиток 
самостійності, конкурентоспроможності й мобільності майбутніх лікарів, здатних до освоєння новітніх технологій і 
пристосування до професійної діяльності в різних умовах [4; 6].

У процесі самоосвіти майбутніх лікарів викладачеві відводиться особлива роль -  сформувати розуміння 
необхідності самостійного і творчого підходу до побудови знань протягом усього свідомого життя. Необхідно та
кож формувати в студентів уміння самостійно опановувати необхідні знання, здатність серед великого обсягу 
інформації, що стосується конкретної проблеми, вибирати ту, яка найбільш оптимально відповідає поставленим 
завданням, адаптувати й переробляти її на творчому рівні.

Елементи самоосвітньої діяльності як об’єктивно необхідної (не лише в умовах пандемії) потрібно залучати до 
освітнього процесу медичного ЗВО для формування в студентів-медиків готовності до безперервної самоосвіти. 
Учасники освітнього процесу не повинні тлумачити це як нав'язування додаткової, позапрограмної роботи, 
оскільки йдеться про зміну характеру навчальної діяльності, переорієнтацію освітнього процесу на вимоги часу.

На наш погляд, одним із продуктивних напрямів залучення майбутніх лікарів до самоосвітньої діяльності є 
стимулювання їх до участі в наукових конференціях -  як попередньої, пасивної, що допомагає оновити уявлення 
про науково-практичні здобутки в медичній галузі, так і власної, скерованої на дослідження на цікаву для студента 
професійну проблему, що вможливлює написання тез і виступу, формує основи дослідницької культури й 
розширює горизонти пошуку самоосвітніх джерел.

Безперечно, самоосвітню роботу в контексті формування готовності майбутніх сімейних лікарів до застосуван
ня медичного обладнання в професійній діяльності потрібно ретельно планувати. Вважаємо за потрібне виділити 
такі складові плану самоосвітньої діяльності майбутніх лікарів:

1) формування джерел і літератури, що потрібно опрацювати;
2) добір форм самоосвіти й затвердження терміну завершення роботи;
3) презентація власних досягнень і результатів у формі виступу, оприлюднення звітів.

Увесь зібраний матеріал під час процесу самоосвіти кожен студент систематизує, розподіляє на окремі теми й 
зберігає у вигляді тематичних папок (у друкованому чи в цифровому форматі), особистого лікарського щоденника, 
особистого сайту майбутнього сімейного лікаря тощо [1].

Зручним способом фіксування, накопичення й оцінювання індивідуальних досягнень студента-медика в пев
ний період навчальної, особливо самостійної, діяльності є портфоліо. Іншими словами, створення портфоліо 
дозволяє оцінити якість і результати особистих досягнень, систематизувати їх, спроєктувати траєкторії розвитку 
відповідно до сучасних запитів і потреб ринку праці, сформувати мотивацію творчого, професійного, 
індивідуального розвитку студента, оцінки й самооцінки його особистісного зростання, підтримати освітню і 
професійну активність студента в процесі його навчання [2].

За своєю суттю портфоліо є систематизованою сукупністю матеріалів (друкована, цифрова форма), які фор
мують уявлення про готовність студента до професійної діяльності з використанням медичного обладнання в 
роботі лікаря. Це усвідомлений крок до створення кар’єрного портфоліо студента-медика, який обрав свій шлях у 
житті.

Варто зазначити, що технологія планування кар’єри за допомогою професійного портфоліо (особливо це
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стосується медичних працівників, які вже нині зобов’язані створювати електронне портфоліо) добре зарекомен
дувала себе в зарубіжних освітніх системах [7]. У вітчизняній системі медичної освіти цей підхід також активно 
впроваджують в освітній процес в останні роки, тому на нього варто звертати особливу увагу під час професійної 
підготовки майбутніх лікарів, незалежно від вибраного фаху [3; 5].

На етапі збору матеріалів для представлення в портфоліо, а також у процесі вибору форми його представ
лення, елементів оформлення доцільно керуватися принципом добровільності, насамперед із погляду студента. 
Викладач має скеровувати студентів на те, що під час добору матеріалів до портфоліо лише вони самі 
вирішують, які документи ввійдуть до його змісту (рисунки, таблиці тощо), що відобразять особисті досягнення 
майбутнього лікаря.

Викладач не має нав'язувати своєї позиції щодо змісту й наповнення портфоліо. Він лише може висловлювати 
поради суто рекомендаційного характеру. Форма презентації портфоліо довільна.

Портфоліо готовності майбутнього лікаря до застосування медичного обладнання в професійній діяльності 
має на меті продемонструвати:

— прогрес студентів-медиків у вивченні різних категорій медичного обладнання, їхніх функціональних ха
рактеристик і принципів роботи протягом певного часу;

— найкращу роботу кожного студента-медика на певний момент;
— динаміку в самостійній діяльності (порівняння найкращої роботи з попередніми);
— розвиненість у студента навичок самооцінювання;
— аналітичний підхід до вивчення медичного обладнання в роботі лікаря;
— індивідуальну траєкторію самостійної навчальної діяльності;
— динаміку й рівень співпраці (педагогів і студента).

Оцінюючи портфоліо студента, викладач має змогу відстежувати індивідуальний прогрес, досягнутий ним у 
процесі самоосвітньої діяльності, без порівняння з результатами інших студентів.

За допомогою такого портфоліо готовності майбутнього лікаря до застосування медичного обладнання в 
професійній діяльності можна не лише оцінити вміння студента-медика самостійно працювати з інформацією, от
риманою з різних інформаційних ресурсів, а й простежити набутий досвід. Отже, провідна мета такого портфоліо 
-  підвищення успішності в процесі формування готовності майбутнього сімейного лікаря до застосування медич
ного обладнання в професійній діяльності у процесі самоосвітньої діяльності. Ще одне, не менш важливе, його 
призначення -  заохочувати студентів-медиків до активнішої участі в опануванні медичного обладнання, вихову
вати відповідальність за власну навчальну діяльність, самостійну роботу в університеті й самоосвіту в цілому.

Отже, самоосвіта майбутніх лікарів -  процес і результат свідомого й самостійного (під керівництвом виклада
ча) збагачення новими необхідними знаннями щодо застосування медичного обладнання для отримання навичок 
його використання в лікувально-діагностичному процесі. Це систематична, цілеспрямована, самостійна 
пізнавальна діяльність студента-медика під час навчання в медичному ЗВО, який прагне стати конкурентоспро
можним лікарем-діагностом на ринку праці й зорієнтований на освіту протягом усього життя.
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