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Полтавський державний медичний університет 
Висвітлено перспективні напрями розв’язання актуальних проблем сучасної вищої медичної освіти в Україні, 
особливості теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти з урахуванням сучасних вимог і умов 
навчання, методи її ефективної організації як невід’ємної складової в системі освіти майбутніх лікарів. 
Ключові слова: інформаційні технології, інноваційні технології, дистанційне навчання, самостійна робота. 
This article presents promising areas for solving actual problems of modern higher medical education in Ukraine, espe-
cially theoretical and practical training of students with regard to modern requirements and conditions of education, 
methods for its effective organization as an integral part in the educational system of future doctors. 
Key words: information technologies, innovative technologies, distance learning, independent work. 

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєвропейських 
стандартів із метою посилення конкурентоспроможності вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для 
міжнародної мобільності студентів-медиків і розширення можливостей українських медичних фахівців на вітчиз-
няному й міжнародному ринках праці зумовлені проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію. 

Медична освіта в Україні – невід’ємна частина національної системи освіти й охорони здоров’я. Випускників 
українських медичних ЗВО високо цінують за фундаментальні знання й досконалі практичні навички. Освітній по-
тенціал України дозволив нам увійти в десятку країн-лідерів у сфері міжнародної освіти, про що свідчить актуаль-
ний попит на здобуття вищої освіти в Україні громадянами інших держав. Нині в Полтавському державному меди-
чному університеті навчаються іноземці із 42 країн світу.  

Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлює необхідність вносити корективи в підготовку й підви-
щення кваліфікації медичних працівників із наближенням їхньої освіти до міжнародних стандартів. Саме тому 
якість освіти в ЗВО необхідно покращити шляхом ефективної організації й інформатизації навчального процесу, 
упровадженням передових наукових розробок у практику викладання, забезпеченням високого професіоналізму 
викладачів, створенням сучасної навчально-методичної бази в усіх освітніх галузях, зокрема й медичній [ 2; 3;5]. 

Прогрес медико-біологічної науки стимулює розвиток медичної освіти та її симбіоз із наукою, формує навчаль-
ні програми, визначаючи їхню якість і ефективність. 

Країни, зусилля яких спрямовані на перебудову системи вищої освіти за Болонським типом, апелюють до 
компетенцій і компетентностей як до провідного критерію підготовленості сучасного випускника вищої школи до 
нестабільних умов праці й соціального життя. Якщо традиційна «кваліфікація» фахівця передбачала функціона-
льну відповідність між вимогами робочого місця й цілями освіти, а підготовка зводилася до засвоєння здобувача-
ми освіти більш-менш стандартного набору знань, умінь і навичок, то «компетенція» передбачає розвиток в лю-
дині здатності орієнтуватися в різноманітності ситуацій, мати уявлення про наслідки своєї діяльності й нести за це 
відповідальність [1]. 

Основою системи підвищення якості підготовки в університеті стало застосування педагогічних засобів, що ін-
тегрують нові й традиційні освітні технології. На всіх рівнях освіти її інноваційний характер забезпечується впро-
вадженням нових освітніх технологій, розвитком інтерактивних форм навчання, широким використанням трена-
жерів, що дають змогу імітувати реальні ситуації, сучасних навчальних програм. Використовуються способи акти-
вного навчання: ділові, рольові ігри, тренінги. 

Використання інформаційних технологій у навчанні здобувачів освіти дозволяє визначити провідні напрями 
активного застосування інформаційних технологій у навчальному процесі: розширення можливостей підвищення 
якості освіти, відкриття нових можливостей розвитку клінічного мислення здобувачів освіти, підбір індивідуальних 
способів засвоєння знань шляхом самостійної роботи за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій як 
фактора зближення сфери освіти з реальним світом, поєднуючи традиційні й сучасні методи навчання. 

Підвищення рівня надання ортопедичної стоматологічної допомоги неможливе без висококваліфікованої під-
готовки фахівців у вищому навчальному закладі.  

Кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології застосовує прогресивні й новітні методи підготовки фахів-
ців, які сприяють засвоєнню базових і сучасних методів діагностики й лікування хворих на етапах засвоєння тео-
ретичних знань. 

Суттєвим здобутком Полтавського державного медичного університету стало створення на кафедрі пропедев-
тики ортопедичної стоматології фантомного класу як навчально-методичної й матеріальної бази впровадження 
новітніх технологій для засвоєння практичних навичок і вмінь здобувачів освіти другого й третього курсів стома-
тологічного факультету. Навчальний фантомний клас оснащений стоматологічними установками, 
високотехнологічними муляжами, макетами щелеп, фантомами з максимально функціональними можливостями 
для виконання основних практичних маніпуляцій. У фантомному класі здобувачі освіти мають змогу 
відпрацьовувати практичні вміння з ортопедичної стоматології. 

На кафедрі проводяться стоматологічні квести, де вітчизняні й іноземні здобувачі освіти мають змогу проявити 
теоретичні знання, практичні навички і творчі здібності. 

Здобувачі освіти самостійно відпрацьовують методику лікування на основі розроблених методичних вказівок, 
силабусів. Створені алгоритми дій сприяють кращому засвоєнню і збереженню інформації в пам’яті студента. Для 
закріплення матеріалу за темою заняття всі здобувачі освіти розв’язують тестові й ситуаційні завдання, що 
сприяє підготовці до ліцензійного іспиту. Виконання типових задач є деякою мірою ідеалізацією моделювання 
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клінічних ситуацій у повсякденній практиці лікаря. 
На кафедрі створено навчальні зуботехнічні лабораторії для навчання студентів другого курсу, клінічні зали 

для проведення практичних занять зі студентами третього курсу, комп’ютерний клас, підготовлено лекції з 
мультимедійним супроводом. Кафедра забезпечена комп’ютерною і відеотехнікою для проведення практичних 
занять, демонстрації відеофільмів за темою заняття для здобувачів освіти другого і третього курсів. 

З метою впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання на кафедрі організовано роботу 
комп’ютерного класу кафедри для проведення підсумкових модульних контролів у здобувачів освіти ІІ і ІІІ курсів. 
На сайті кафедри розміщено навчальну літературу й методичні розробки, силабуси, створені співробітниками ка-
федри, з метою забезпечення дистанційної форми навчання й самостійної підготовки здобувачів освіти. Ведення 
«Щоденника самостійної роботи студента» є необхідним елементом підготовки до заняття здобувачів освіти дру-
гого курсу. 

Пандемія COVID-19 змусила переглянути основні моменти онлайн-навчання в освіті, а також те, як наявні ре-
сурси освітніх установ можуть допомогти перетворити формальну освіту в онлайн за допомогою віртуальних кла-
сів та інших онлайн-ресурсів. Онлайн-освіта стала педагогічним проривом від традиційного методу до сучаснішо-
го підходу викладання й навчання, від класу до Zoom, від особистого до віртуального, від семінарів до вебінарів. 

Ще одним гострим питанням залишається неможливість перенесення в дистанційний режим лабораторних 
занять, проходження студентами різних видів практики. Головне – не знижувати якість освіти. Це питання 
потребує окремого розгляду й прийняття зваженого рішення [4]. 

У сучасних умовах перед викладачами стоїть ряд завдань з метою максимального наповнення навчальним 
матеріалом у організації самостійної роботи здобувачів освіти, зокрема – створення електронних навчально-
методичних посібників як носіїв навчально-наукового змісту навчальної дисципліни. 

Таким чином, для створення ефективної системи охорони здоров'я вища освіта, у тому числі й медична, ма-
ють досягти міжнародного рівня й інтегруватися відповідно до міжнародних вимог і стандартів. Сучасній вищій 
медичній освіті притаманні багатовекторність, динамічність, широке впровадження інтерактивних та інноваційних 
методів викладання. 
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ПИТАННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗВО 

Павленко С.А., Павленкова О.В., Сидорова А.І., Ткаченко І.М. 
Полтавський державний медичний університет 

Необхідність здобуття сучасної інформації, самоосвіта, самостійна робота – важливі чинники в підготовці 
здобувача освіти на додипломному етапі навчання. Але самостійна робота здобувача освіти потребує певних 
затрат часу, тому вміння раціонально розподілити свій час (тайм-менеджмент) є досить важливим факто-
ром у організації самостійної роботи. 
Ключові слова: самостійна робота, самоосвіта, тайм-менеджмент, пожирачі часу. 
The need to obtain modern information, of self-education, independent work are important factors in the preparation of 
the applicant at the undergraduate stage of study. But the independent work of the student requires some time, and the 
ability to rationally allocate their time (time management) is a very important factor in the organization of independent 
work. 
Key words: independent work, self-education, time management, time eaters. 

Поглиблення знань здобувача вищої освіти й набуття ним компетентностей із майбутньої спеціальності відбу-
ваються не лише на практичних заняттях. Вагомим компонентом у підготовці висококваліфікованого ерудованого 
професіонала є здатність здобувача освіти до самоосвіти, самонавчання, самостійної роботи [2]. 

Самоосвіта здобувача вищого навчального закладу – це цілеспрямована систематична пізнавальна діяль-
ність, якою він керує, тоді як самоосвіта слугує для засвоєння нових, сучасних знань, інформації, удосконалення 
вищої освіти, набуття компетентностей. 

Процес самоосвіти, самостійної роботи керований зі сторони адміністрації навчального закладу, деканату, 
студентського самоврядування. Але самостійна робота здобувача є самокерованою.  

Здобувач вищої освіти має усвідомити, що досягти професіоналізму у своїй майбутній спеціальності – означає 


