
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ОРТОДОНТІЇ ПДМУ

Білоус А. М , Лучко О. В., Нестеренко О. М., Дмитренко М. І.
Полтавський державний медичний університет

Перетворення, що відбуваються останніми роками в системі охорони здоров’я, стосуються трьох основних 
тем: клінічної практики, медичної науки й освіти. Реалізація заходів щодо модернізації цієї галузі спонукає до 
вдосконалення системи підготовки медичних кадрів.
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The transformations that have taken place in recent years in health care have touched on three main topics: clinical prac
tice, medical science and education. The implementation of measures to modernize health care dictates the need to im
prove the system of medical training.
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Розв’язання проблем підготовки майбутніх лікарів вимагає від працівників вищої школи великих зусиль, глибо
кого аналізу реальних і потенційних можливостей закладів вищої освіти (ЗВО). Для їх виконання вища школа має 
освоювати інноваційні технології за принципом випереджувальної освіти. Це означає мобільну переорієнтацію 
системи освіти на підготовку людини до життя в мінливих умовах інтенсивного розвитку соціальних та економіч
них процесів.

Інноваційний підхід відображає здатність до самостійного пошуку, аналізу й відбору необхідної інформації для 
практичного освоєння новітніх технологій у всіх сферах людської діяльності [1; 2]. Корінні зміни, яких нині зазнає 
система підготовки лікарів, знайшли своє відображення в державних освітніх стандартах вищої професійної осві
ти нового покоління.

Основою освітньої програми майбутніх лікарів став компетентнісний підхід -  основа модернізації вищої меди
чної освіти. Головними цілями освіти при цьому є компетентність та умови їх формування. Особистісно- 
орієнтований принцип компетентнісного підходу -  пріоритет сучасного освітнього процесу. У поняття компетенції 
входять соціальна адаптація й досвід професійної чи навчальної діяльності. Визначається необхідність розробки 
компетентнісно-орієнтованих навчальних програм, результатом освоєння яких має бути формування в студентів 
необхідних компетенцій. Сукупність компетенцій формує актуальну якість особистості -  компетентність, тобто 
здатність самостійно зорієнтуватися в ситуації та кваліфіковано вирішувати складні завдання. Компетентність не 
зводиться до суми окремих компетенцій, вона є проявом їхнього синергічного ефекту, інтегральною властивістю 
особистості, включаючи її індивідуальні психологічні особливості. Отже, проєктування освітнього процесу має 
спиратися на модель особистісно-професійної життєдіяльності людини [1; 3]. У новій моделі навчання на перше 
місце виходить не поінформованість здобувача освіти, а його здатність мобілізувати свій особистісний потенціал, 
знаходити й застосовувати необхідні рішення практичних завдань, що виникають у повсякденній діяльності ліка
ря. А для цього необхідно зміцнювати фундамент медичної освіти, удосконалювати методи навчання у вищій 
медичній школі.

Провідним видом діяльності студента у вищій школі є навчальна діяльність, яка залежить від об’єктивних і 
суб’єктивних педагогічних умов.

Об’єктивні дидактичні умови пов’язані з особливостями навчального матеріалу (структурування змісту, його 
науковість, складність, доступність для сприймання, розміщення й компонування наочності тощо). Суб’єктивні 
залежать від індивідуальних особливостей (наприклад, типу темпераменту), від характеру і ставлення до певних 
видів діяльності, людей і колективу, до речей і самого себе, від розвитку пізнавальних здібностей студента, від 
потреб і мотивів.

Результатом навчальної діяльності студента ЗВО стає оволодіння професійно значущими якостями, здібнос
тями, знаннями, уміннями й навичками лікаря [3]. Успіх майбутньої діяльності буде визначатися рівнем професій
ної майстерності: наявності спеціальних знань, умінь і навичок (усе, що надбане людством й передається з поко
ління в покоління). Для кожного з майбутніх лікарів професійна майстерність є результатом власного досвіду
(схема 1).

Схема 1. Структура професійної майстерності майбутнього лікаря
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗДОБУТКИ

Професійні знання -  необхідний обсяг знань, які визначені в галузевому стандарті освіти.
Професійні навички -  необхідні дії, доведені до автоматизму шляхом багаторазового повторення.
Професійні вміння -  готовність свідомо самостійно виконувати теоретичні й практичні навички.
Процес оволодіння професійними знаннями є своєрідним процесом самостійного «відкриття» уже відомих у 

науці знань. Оволодіти професійними знаннями означає засвоїти їх і вміти використати в практичній діяльності.
Сучасні електронні методи навчання в медичному виші дозволяють підвищити якість освіти, оскільки застосу

вання активних видів навчання, новітніх освітніх технологій підвищує активність і самостійність того, хто навча
ється, щодо матеріалу. Інтерактивна взаємодія сприяє особистісно орієнтованому підходу в освіті, припускаючи 
самонавчання (колективне, навчання у співпраці), причому і викладач, і той, хто навчається, стають суб'єктами 
навчального процесу [4; 5].

У процес навчання включаються різноманітні електронні технології. Сучасні заняття на кафедрі ортодонтії бу
дуються так: поряд з академічною базовою формою застосовуються інтерактивні варіанти подання знань, такі як 
електронні довідники, електронні словники, електронні бібліотеки. І професорсько-викладацький склад, і здобува- 
чі освіти використовують різні пошукові системи в підготовці до занять.

У процесі актуалізації матеріалу, що вивчається, застосовуються такі інтерактивні технології: електронні пре
зентації, онлайн-атласи, інтернет-ресурси з дисципліни, стоматологічні вебсайти. Широке використання в педаго
гічному процесі електронних освітніх ресурсів стало важливим сегментом медичного вишу.

Так, ми використовуємо електронну історію хвороби, розроблену кафедрою ортодонтії й підготовлену до 
опрацювання в період дистанційного навчання. Кафедрою створені електронні атласи: «Базовий курс з ортодон
тії», «Телерентгенографія голови», електронні навчальні посібники з ортодонтії тощо. Нині кафедра ортодонтії 
вдосконалює свій навчально-електронний потенціал. Співробітники кафедри працюють над дидактичними мате
ріалами, що формують професійні знання, професійні навички, професійні вміння (електронні словники, електро
нні навчально-методичні посібники, електронні таблиці та блок-схеми, що допомагають відпрацьовуванню прак
тичних навичок; ведення ортодонтичного пацієнта з електронними медичними картами). Відео- й аудіоматеріали, 
мультимедійні технології дозволяють яскравіше відобразити зміст розділів матеріалу, що вивчається. Глибоке ви
вчення тематичного матеріалу на кафедрі ортодонтії диктує необхідність удосконалення й застосування сучасних 
електронних технологій, що дозволяють надати студентам повний і вільний контакт із великими обсягами довід
кових даних, моніторингу змін змісту матеріалу відповідно до нових наукових здобутків світового масштабу.

Які б реформи не відбувалися в системі освіти, вони, так чи інакше, замикаються на конкретному виконавці -  
викладачі. Саме він стає основною фігурою в реалізації нововведень. Тісний зв'язок інноваційної освіти з практи
кою має бути підтверджений умінням застосовувати знання для вирішення практичних завдань. Для узагальнення 
отриманої інформації й переробки її в знання студент медичного ЗВО має зіставити її з відомими йому поняттями, 
визначеннями, законами, узагальнити й зафіксувати у своїй свідомості як певну систему знань. Це неможливо без 
активної творчої роботи, уміння аналізувати отриману інформацію і знаходити в ній головне. У медичному виші 
роль викладача в процесі навчання не має обмежуватися інформаційно-контролюючою діяльністю. Уже з перших 
кроків починається дуже важливий і складний процес формування майбутнього лікаря, його ставлення до колег, 
пацієнтів, їхніх родичів. Нерідко еталоном для студента-медика стає викладач, стереотипи його поведінки. Став
лення до дисципліни, мотивація до її вивчення часто залежать від особистості педагога, його доброзичливого й 
шанобливого ставлення до здобувача освіти. Адже справжній педагог разом із використанням на заняттях висо- 
котехнологічних засобів навчання створює обстановку, сприятливу для дискусії, конструктивного обговорення 
проблем і їхніх рішень. Доведено, що викладач домагається значних успіхів тільки тоді, коли враховує умови й 
обставини, в яких відбувається навчальний процес, уважно аналізує наслідки своїх навчальних і виховних дій і 
робить із них правильні висновки.
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