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Отже, можна вважати, що для якісної підготовки з дисципліни «Пластична та реконструктивна хірургія» здобу- 
вачами вищої освіти зі спеціальності «Стоматологія» необхідне використання широкого спектра методів навчан
ня, які потребують активної участі обох сторін-учасниць навчального процесу. Усе це створює сприятливі умови 
для підготовки грамотного, конкурентоздатного, самостійно мислячого лікаря, який прагне постійного самовдос
коналення й підвищує свій професіоналізм, уміє приймати самостійні обґрунтовані рішення в різноманітних кліні
чних ситуаціях.
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Висвітлено окремі аспекти викладання на кафедрі дитячої хірургічної стоматології обов’язкової освітньої 
компоненти «Дитяча хірургічна стоматологія» і вибіркової освітньої компоненти «Сучасні принципи діагнос
тики та лікування дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділянки».
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Some aspects o f teaching at the Department o f Pediatric Surgical Dentistry the compulsory educational component "Pe
diatric Surgical Dentistry" and the optional educational component "Modern principles o f diagnosis and treatment o f dy
sontogenetic pathology o f the maxillofacial area" are highlighted.
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Нині галузь охорони здоров’я України переживає складні й відповідальні часи: упроваджується низка організа

ційних реформ на різних рівнях надання медичної допомоги населенню, які стосуються не тільки питань лікарсь
кої діяльності, фінансування, матеріально-технічного, адміністративного й юридичного забезпечення. Це прово
диться одночасно з реорганізацію вищої медичної освіти, спрямованої на вдосконалення підготовки висококвалі
фікованих конкурентоспроможних фахівців, які зможуть відповідати особистим, соціальним, професійним і куль
турним потребам суспільства. Тому впровадження сучасних трендів у процес підготовки здобувачів вищої освіти 
стало стратегічним методом на шляху розвитку медичної освіти в Україні, зокрема і в Полтавському державному 
медичному університеті.

Сучасні зміни охоплюють усі спеціальності галузі «Охорона здоров’я», не виняток -  і «Стоматологія». Так, 
2021 рік став видатним для всієї стоматологічної спільноти України, а особливо для фахівців хірургічного 
профілю: наказом МОЗ України № 799 від 23.04.2021 р. «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я»» було внесено пункт 7. Лікар-хірург щелепно- 
лицевий у розділ «Професіонали в галузі Стоматології». Цій події передувала копітка робота протягом 25 років 
Української асоціації черепно-щелепо-лицевих хірургів, науковців і професіоналів, серед яких чільне місце зай
мають провідні фахівці Полтавського державного медичного університету. Професійна кваліфікація «лікар-хірург 
щелепно-лицевий» здобувається на післядипломному етапі шляхом проходження інтернатури за фахом 
"Стоматологія" з подальшою спеціалізацією за фахом "Щелепно-лицева хірургія". Але саме на додипломному 
рівні закладаються основи подальшого професійного спрямування майбутніх лікарів, і важлива роль у цьому 
процесі належить науково-педагогічним працівникам, які у своїй діяльності задля підвищення ефективності нав
чання, популяризації фаху, за яким працює кафедра, використовують сучасні тренди вищої освіти. Запроваджен
ня принципів студентоцентрованого навчання на кафедрі дитячої хірургічної стоматології сприяє створенню 
освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема на-

177



ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

дання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, побудову освітнього процесу на засадах 
взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу [1].

Кафедра дитячої хірургічної стоматології випускна, і як структурний підрозділ дотримується університетської 
політики підготовки здобувачів вищої освіти та відіграє важливу роль у процесі становлення майбутніх лікарів- 
стоматологів при переході від засвоєння теоретичних знань до самостійної практичної діяльності, яка вимагає їх
ньої глибокої професійної компетентності незалежно від місця й умов праці. Відповідно до освітньо-професійної 
програми «Стоматологія» на кафедрі викладаються обов'язкова освітня компонента «Дитяча хірургічна 
стоматологія» і вибіркова освітня компонента «Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної 
патології щелепно-лицевої ділянки».

Сутність студентоцентрованого навчання полягає в істотному підвищенні відповідальності здобувача вищої 
освіти за планування навчання, взаємодію з викладачами, дослідження й оцінку й особистісних, і навчальних 
результатів. [1]. Так, робоча програма з дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» побудована за принципами 
компетентністного підходу з урахуванням передового світового досвіду підготовки лікарів-стоматологів і надає 
здобувачам вищої освіти можливість здобуття програмних результатів навчання, що в майбутньому проявиться 
якостями, необхідними для реалізації професійної діяльності, які вкрай важливі на сучасному ринку праці. Так, 
наприклад, у робочій програмі враховано сучасні тенденції до пріоритетності приватної стоматологічної практики, 
що визначено програмним результатом навчання: розробляти заходи щодо організації, інтеграції надання 
стоматологічної допомоги населенню і проводити маркетинг медичних, у тому числі стоматологічних послуг в 
умовах функціонування закладу охорони здоров'я, його підрозділу, у конкурентному середовищі.

Студентоцентроване навчання в підготовці майбутніх фахівців передбачає можливість для формування інди
відуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, їхню відповідальність і ак
тивність, певну незалежність у формуванні структури й обсягу навчальної інформації, вибору форм засвоєння 
знань і видів академічного контролю [2]. Так, у число вибіркових освітніх компонентів ОПП «Стоматологія» вхо
дить дисципліна «Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділян
ки», програма якої створена науково-педагогічними працівниками кафедри дитячої хірургічної стоматології за ре
комендаціями стейкхолдерів. Останнім часом у фундаментальних і періодичних виданнях наводиться інформація 
щодо збільшення частоти й поширеності серед дітей патології дизонтогенетичного походження. Не є винятком і 
щелепно-лицева ділянка. За статистичними даними, діти з вродженими синдромами обличчя складають від 7,8 
до 12,3% усіх вад розвитку людини, а пухлини ЩЛД становлять 12-22% доброякісних утворів інших локалізацій. 
Тому тематика вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні принципи діагностики та лікування дизонтогенетичної 
патології щелепно-лицевої ділянки» для здобувачів вищої освіти є актуальною. Викладання дисципліни передба
чає поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, сучасних методів діагностики, лікування хвороб дизонтоге
нетичного походження в дітей, формує навички складання раціональної схеми обстеження пацієнта з різними но- 
зологіями, що виникли внаслідок порушення ембріогенезу.

Досить важливу роль у цьому відіграють уміння аналізувати отримані результати, визначати провідні симпто
ми й синдроми дизонтогенетичного походження й проводити диференціювальну діагностику з обґрунтуванням і 
формулюванням діагнозу, застосовувати принципи комплексного лікування хворих, що допомагає передбачати й 
запобігати виникненню цих захворювань у дітей, які мають обтяжений сімейний анамнез [3]. Такий зміст програми 
висвітлює деякі питання із кваліфікаційних характеристик і лікаря-хірурга щелепно-лицевого, і лікаря-стоматолога 
дитячого, що сприяє розкриттю самої сутності спеціальності «Стоматологія» для здобувачів вищої освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри дитячої хірургічної стоматології намагаються створювати максималь
но відкрите освітнє середовище, де викладач і студент є партнерами в досягнені мети. Заохоченню студентів до 
поглибленого вивчення дисциплін «Дитяча хірургічна стоматологія» і «Сучасні принципи діагностики та лікування 
дизонтогенетичної патології щелепно-лицевої ділянки» сприяє активне залучення їх у практичну лікувальну дія
льність колективу кафедри: можливість брати участь у клінічних розборах складних випадків на консультативному 
прийомі, курації тематичних хворих під керівництвом викладача, у роботі Полтавського центру соціальної служби 
для сім 'ї та молоді, в обходах у хірургічному відділенні дитячої міської клінічної лікарні, бути присутніми в опера
ційній під час оперативного втручання. Відвідування діагностичних лабораторій сприяє оволодінню сучасними 
допоміжними методами дослідження: УЗД, тривимірне моделювання за комп'ютерною томограмою, МРТ, імуногі- 
стохімічні дослідження для верифікації пухлинної належності тканини та ін. Створення наочних засобів навчання 
(мультимедійні презентації, навчальні фільми), творча наукова робота в СНТ кафедри, участь у наукових і науко
во-практичних семінарах, конференціях розширює клінічне мислення і сприяє розвитку особистості майбутніх л і
карів.

Отже, науково-педагогічні працівники кафедри дитячої хірургічної стоматології активно впроваджують студен
тоцентроване навчання як підхід до організації освітнього процесу в підготовці здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня на додипломному етапі за спеціальністю «Стоматологія», результатом чого стає форму
вання висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який зможе відповідати особистим, соціальним, 
професійним і культурним потребам сучасного суспільства.
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