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Висвітлено питання якості дистанційної форми навчання, проаналізовано її переваги й недоліки. Ефектив
ність дистанційної форми навчання досягається сукупністю теоретичної, практичної й емоційної готовності 
(прагнення) студентів до самостійної роботи й організаційною, методологічною і професійно-творчою діяль
ністю викладача.
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The article considers the quality education of distance learning and analyzes the advantages and disadvantages of the 
methods used. The effectiveness of distance learning is achieved by a set of theoretical, practical and emotional readi
ness (desire) of students to work independently and organizational, methodological and professional activities of the 
teacher.
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Дистанційна форма навчання на сучасному етапі стала актуальною темою в навчально-методичній сфері 
освіти. Переваги й недоліки дистанційного навчання - одне з головних питань у дискусіях науковців. Безперечним 
залишається те, що це форма освіти з використанням сучасних інформаційних технологій, спрямована на вихо
вання у здобувачів освіти навичок самостійного навчання, творчого мислення, продукування нових ідей і знань, 
прийняття науково обґрунтованих рішень, спрямованих до конструктивної діяльності [1; 2].

Завданням викладача залишаються передача й контроль знань, а в період дистанційного навчання його ме
тою стає спрямування й коригування процесу навчання студентів, а також заохочення й активізація їхніх творчих 
здібностей. У таких умовах максимально активізується самостійна робота здобувачів освіти, що є важливою ри
сою для майбутнього спеціаліста, який має ефективно організовувати свою пізнавальну діяльність. З метою 
підвищення якості дистанційної освіти потрібно розуміти проблеми здобувачів освіти і враховувати їхні пропозиції 
для покращення процесу навчання [1; 3].

Досвід показує, що дистанційна форма навчання особливо складна для студентів-іноземців початкових курсів. 
Вони потребують більшої уваги з боку викладача, оскільки мають нижчий рівень адаптованості до освітнього се
редовища в порівнянні зі студентами старших курсів і потребують максимально чітких указівок викладачів щодо 
обсягу теоретичних знань із освітньої компоненти. Тому дистанційна освіта в сучасному медичному ЗВО особли
во гостро потребує творчих і активних науково-педагогічних працівників, здатних трансформувати методичну сис
тему відповідно до різних культурних особливостей студентів із різних куточків світу [1; 2].

З метою покращення викладання й засвоєння навчального матеріалу проведено опитування іноземних 
студентів 1 курсу міжнародного факультету ПДМУ з питань якості й методів дистанційного навчання, а також його 
переваг і недоліків. Відповіді було проаналізовано і зроблено відповідні висновки [1].

На думку іноземних студентів, особливо гостро постає питання вдосконалення форм і методів навчання від 
контролюючої функції до пояснювально-ілюстративної, що забезпечується оптимізацією навчального матеріалу: 
максимальною впорядкованістю й логічною структурованістю (використання узагальнюючих схем, таблиць тощо) 
[1; 5].

Найбільш ефективними каналами дистанційного навчання іноземні студенти визначили два онлайн-сервіси -  
Google Classroom і Zoom. Google Classroom - віртуальний сервіс, зручний і простий у користуванні, він легко 
завантажується з різних пристроїв (у т.ч. й через мобільний додаток). Google Classroom створює можливості для 
обміну інформацією між викладачем і студентом і забезпечує їх ефективну взаємодію. Це можливо завдяки лег
кому доступу до навчального контенту в різних форматах, із можливістю прикріплення посилання на сторонні ре
сурси, формування пакетів завдань, із програмуванням дати й часу надходження завдань і контролю їх виконання 
[1; 2].

Освітня платформа Zoom дає можливість двостороннього зв'язку між студентами й викладачем у режимі ре
ального часу, що підвищує мотивацію студентів і позитивно впливає на процес навчання. Цей сервіс підтримує 
функцію чату, де можна надсилати текстові повідомлення й ділитися файлами. Корисна для студентів опція 
демонстрації екрана, де викладач має змогу надати для спільного перегляду фото- або відеосупровід до пояс
нення навчального матеріалу. Перебуваючи на спільній конференції, студент водночас може зберігати власну 
автономність, вмикаючи й вимикаючи мікрофон і відеокамеру відповідно до обставин.

Обидва освітні сервіси -  Google Classroom і Zoom -  можуть ефективно доповнювати один одного за умов 
комбінованої схеми організації навчання.

Серед переваг дистанційної форми навчання здобувачі освіти вказали на поштовх до їхньої самоосвіти, тому 
що така форма навчання вимагає додаткових зусиль для засвоєння знань. А це, своєю чергою, спонукає до вдо
сконалення самоорганізації й посилення наполегливості в досягненні результату. Більшість студентів повідомили 
про вивільнення додаткового часу при дистанційному навчанні, що надає їм можливість безпосередньо планува
ти свою зайнятість, навчитися цінувати свій час, а також ефективно ним розпоряджатися. Невелика частка 
іноземних студентів серед переваг такої форми навчання вважають насамперед розвиток особистості, який 
проявляється в особистій відповідальній ініціативі. Такі студенти можуть самостійно обирати форми й методи оп
рацювання навчального матеріалу, що безпосередньо приведе їх до досягнення поставленої мети, використо
вуючи розвиток їхніх творчих здібностей і самостійності [1; 3; 5].

Серед недоліків дистанційної форми навчання студенти ввиділили таке: недостатній особистий контакт із вик-
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ладачем, надмірне навантаження, брак спілкування з одногрупниками. Надмірне навантаження здобувачів освіти 
визначається, з одного боку, наданням викладачем великої кількості домашніх завдань (як компенсація пояснен
ня матеріалу), а з іншого боку -  недостатньо розвинутими навичками самостійної роботи самих студентів. Тому 
з'являються питання, пов'язані з обмеженням контакту із викладачем, якого не вистачає студентам [1; 4; 5].

У позанавчальний час студенти міжнародного факультету відчувають нестачу спілкування з одногрупниками, 
що пояснюється тісними міжособистісними комунікаціями іноземних студентів, особливо громадянами однієї 
країни.

Іноземні студенти ПДМУ дали схвальну оцінку організації дистанційного навчання, окремі студенти з 
вдячністю відзначали підтримку своїх викладачів та подекуди вбачали для себе нові можливості в опануванні 
знань. Найбільш свідома частина респондентів поклала відповідальність за труднощі дистанційного навчання на 
себе, указавши основою успіху самодисципліну й відповідальне ставлення до навчання. Ключовими пропозиціями 
опитаних студентів щодо вдосконалення організації дистанційного навчання є зменшення обсягу і складності зав
дань, підвищення ролі пояснень викладача в структурі дистанційних занять, алгоритмізація навчального 
матеріалу і процесу навчання.

Отримані дані викликають широку зацікавленість і тому можуть стати базисом для розробки й обґрунтування 
нових методів викладання освітніх компонент в умовах дистанційної освіти.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Ждан В.М., Кир’ян О.А., Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., БорякХ.Р.
Полтавський державний медичний університет

Застосування дистанційних форм у  освітньому процесі лікаря-інтерна стало пріоритетним напрямом нав
чання в умовах пандемії. У практичній підготовці лікаря найкращим визнано розгляд реальних клінічних 
випадків із залученням онлайн-платформ, що дозволяє продемонструвати особливості перебігу хвороби і 
сприяє розвитку професійної підготовки.
Ключові слова: навчання, лікар, інноваційні технології, клінічний випадок.
During the pandemic period, distance learning has a high priority in the educational process of an intern. An important 
part of the practical training of a doctor is studying real clinical cases with the help of online platforms, that demonstrate 
the peculiarities of the course of the disease and, therefore, help to develop professional skills.
Key words: education, doctor, clinical case, innovation technology.

Парадигма вищої української освіти, приєднання до європейської та світової спільноти в дотриманні вимог 
вищої освіти зумовили впровадження інноваційних технологій. У сьогоднішньому світі, коли пандемія COVID-19 
вносить значні корективи в підготовку висококваліфікованого лікаря, особливо важливо застосовувати в навчанні 
новітні технології, які дозволяють підготувати майбутнього лікаря на високому професійному рівні. Для більшості 
молодих людей сучасності соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя, а віртуальні платформи успішно 
використовуються в обміні інформації, підготовці до іспитів тощо [1]. Ці тенденції мають підґрунтя, що зумовлене 
широким різноманіттям мобільних девайсів і доступністю їх використання, можливістю доступу до інтернету в 
будь-який час і практично в будь-якому місці. Самоосвіта з використанням комп'ютерних технологій і мобільного 
інтернету досить тривалий час застосовується серед медичних працівників [3]. Дистанційні форми освіти до ос
таннього часу широко не використовувалися в традиційній підготовці лікарів, ураховуючи необхідність 
обов'язкового закріплення теоретичних знань на практиці, при безпосередньому контакті з хворим, що є запору
кою успіху й невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців із вищою медичною осві
тою [4]. Тому використання дистанційного навчання для лікарів-інтернів, яке обмежує застосування отриманих 
навичок на практиці, обумовлює підвищені вимоги й критерії до здобуття знань у онлайн-форматі занять [2]. По
при те, що відповідно до проведених опитувань Google-form серед лікарів-інтернів щодо ефективності отриманих 
знань майбутні лікарі високо оцінили дистанційний формат лекцій і вважали його зручнішим, який мав перевагу 
над традиційними заняттями, а викладачі оцінили підготовку лікарів-інтернів на високому рівні [1], необхідно за
значити, що для подальшої практичної діяльності відсутність закріплення лекційного матеріалу на практиці може
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