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високий рівень розвитку особистості. За результатами дослідження особливостей навчальної мотивації слухачів, 
31,9% респондентів відповіли, що одним із мотивів, які спонукали їх на післядипломне навчання, є підвищення 
самооцінки в галузі професійної діяльності. Таким чином, слухачі розглядають навчання як можливість підвищити 
самооцінку свого професіоналізму [4].

Навчаючи дорослих, викладачу важливо знати про існування різних навчальних стилів -  візуального, аудіаль- 
ного, кінестетичного -  і визнавати їхню важливість і на етапі підготовки, і в ході освітнього процесу, щиро дбаючи 
про потреби своєї аудиторії.

З метою підвищення ефективності навчання викладач усе більше переходить від односторонньої взаємодії -  
монологу (в режимі трансляції) до активного двостороннього спілкування -  діалогу (спочатку в режимі спілкуван
ня, а потім і комунікації). Для більш чіткого розуміння специфіки аудиторії викладач має вміти працювати в кількох 
ролях, виконуючи різні функції, ураховувати життєвий і професійний досвід дорослих слухачів, їхню мотивацію й 
індивідуально-психологічні особливості.

Таким чином, викладач, який працює в системі післядипломної професійної освіти, мусить спиратися на осно
вні андрагогічні принципи й ураховувати такі особливості дорослих учнів: усвідомлене ставлення до процесу сво
го навчання; потреба в самостійності, в осмисленості навчання (для розв'язання важливої проблеми й досягнення 
конкретної мети), що забезпечує мотивацію; практична спрямованість щодо навчання, прагнення до застосування 
здобутих знань, умінь і навичок; наявність життєвого досвіду -  важливого джерела навчання; вплив на процес на
вчання професійних, соціальних, побутових і тимчасових факторів. Навчати дорослих необхідно з урахуванням 
різних індивідуальних навчальних стилів.
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Представлено освітньо-методологічний досвід навчання лікарів-інтернів на кафедрі психіатрії, наркології та 
медичної психології ПДМУ. Підкреслюється значення активних методів навчання в рамках семінарських занять 
і організації самостійної роботи.
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У сучасному суспільстві освіта стала однією з найпоширеніших сфер людської діяльності. Вона розглядається 
як головний, провідний фактор соціального й економічного прогресу. Причина такої уваги пояснюється тим, що 
найважливішою цінністю й основним надбанням сучасного суспільства є людина, яка здатна до пошуку й 
освоєння нових знань і прийняття нестандартних рішень [1].

Останні десятиліття позначені надзвичайно стрімкими, у багатьох відношеннях радикальними змінами у сфері 
психіатрії. Настав час нового погляду на етіологію й патогенез психічних розладів. Бурхливий розвиток таких 
напрямів як біологічна, соціальна психіатрія, психосоматична медицина наголошує на необхідності 
систематизації психіатричних знань, накопичених на стику з іншими дисциплінами і в деяких спеціальних напря
мах психіатрії [2]. Нині актуальними є питання вдосконалення післядипломної освіти з психіатрії та наркології. То
му в навчальному процесі лікарів-інтернів за спеціальністю «Психіатрія» мають поєднуватися високий рівень 
класичної клінічної підготовки й ознайомлення з новітніми досягненнями науки, що змушує шукати нові навчальні 
технології, які дозволяють досягти максимальної ефективності навчального процесу [2; 3].

У сучасній вищій школі одним із основних видів практичних занять є семінар. Семінарські заняття як форма 
навчання мають давню історію, яка сягає античності. Слово "семінар" походить від латинського «seminarium» - 
«розплідник» і пов'язане з функціями «посіву» знань, що передаються від вчителя до учнів і «проростають» у їх
ній свідомості, спонукаючи до самостійних суджень, до відтворення й поглиблення отриманих знань.

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Полтавського державного медичного університету 
лікарі-інтерни вивчають теоретичний матеріал з усіх розділів загальної психопатології та нозологічної психіатрії. 
Навчання проводиться у формі семінарських занять і самостійно, під час роботи з рекомендованою літературою. 
На кафедрі на семінарські заняття виділено 88 годин (22 семінари по 4 години).

Семінар є засобом розвитку в лікарів-інтернів культури наукового мислення. Він призначений для поглиблено
го вивчення дисципліни, оволодіння методологією наукового пізнання. Головна мета семінарських занять -  за-
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безпечити інтернам можливість опанувати навички і вміння використання теоретичних знань у практичній роботі 
психіатра. Семінарські заняття сприяють розвитку творчого професійного мислення, пізнавальної мотивації, 
професійного використання знань у навчальних умовах. Крім того, на семінарському занятті викладач вирішує 
такі завдання як повторення й закріплення знань, контроль, педагогічне спілкування.

З усієї широкої тематики нашої дисципліни на семінарських заняттях з інтернами ми передусім обговорюємо 
ключові теми, засвоєння яких визначає якість професійної підготовки, а також питання, найважчі для розуміння й 
засвоєння. Ми вважаємо, що їх слід обговорювати за умов колективної роботи, що забезпечує активну участь 
кожного інтерна.

Традиційна форма організації семінару (запитання-відповідь) ставить здобувача освіти в пасивну позицію, ко
ли спілкування практично відсутнє, немає співробітництва і взаємодопомоги між інтернами, а спроба допомогти 
доповідачу розцінюється як підказка, порушення дисципліни. Відсутня можливість формування навичок 
професійного спілкування і взаємодії, що потрібні в професійному співтоваристві. Пошуки оптимальних навчаль
них технологій призвели до колективної форми організації семінарського заняття за принципом «круглого столу». 
Цю форму ми вважаємо найефективнішою, оскільки вона забезпечує активну участь кожного інтерна. При цьому 
між викладачем та інтернами відсутній бар'єр, що заважає їхній взаємодії.

Необхідною умовою розгортання продуктивної роботи на семінарі є знання інтерна, які він здобуває в процесі 
самостійної роботи із заздалегідь зазначеної теми. На початку семінарського заняття викладач визначає коло 
проблем і питань, що підлягають обговоренню, а також розподіляє функції інтернів у колективній роботі. Для цьо
го він призначає ведучого семінару, який отримує повноваження викладача з ведення заняття, стежить за 
аргументованістю й коректністю висловлювань, регламентом тощо, а також експерта, який робить завершальне 
узагальнення з теми, що вивчається, оцінює внесок кожного учасника й продуктивність заняття в цілому. Викла
дач керує роботою семінару, за потреби вносить свої корективи, а потім підбиває загальний підсумок роботи.

Ще однією формою й суттєвою частиною навчального процесу є самостійна робота інтернів. Для її успішного 
виконання на кафедрі проводяться планування й контроль із боку керівника інтернатури, а також планування об
сягу самостійної роботи в навчальній програмі дисципліни.

Самостійна робота -  це планована робота інтернів, що виконується за завданням і за методичного 
керівництва викладача, але без його безпосередньої участі.

Вона призначена не тільки для опанування дисципліни, а й для формування навичок самостійної роботи 
взагалі, у навчальній, науковій, професійній діяльності, здатності приймати на себе відповідальність, самостійно 
розв'язувати проблеми, знаходити конструктивні рішення тощо. Значущість самостійної роботи виходить за межі 
окремого предмета, тому на нашій кафедрі розроблено стратегію формування системи вмінь і навичок 
самостійної роботи інтернів.

Відповідно до освітньої парадигми будь-який фахівець-початківець, незалежно від спеціальності й характеру 
роботи, повинен мати фундаментальні знання, професійні вміння й навички діяльності свого профілю, досвід 
творчої й дослідницької діяльності з розв'язання нових проблем, досвід соціально-оціночної діяльності. Дві 
останні складові освіти формуються саме в процесі самостійної роботи.

Викладач лише організовує пізнавальну діяльність інтернів, пізнання вони здійснюють самостійно. Ця 
діяльність завершує завдання всіх видів навчальної роботи. Ніякі знання, що не підкріплені самостійною 
діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини. З іншого боку, самостійна робота має й виховне зна
чення: вона формує самостійність не лише як сукупність умінь і навичок, а й як рису характеру, що відіграє істотну 
роль у структурі особистості сучасного фахівця вищої кваліфікації. Тому на кафедрі ретельно відбирається 
матеріал для самостійної роботи інтернів.

Одна з її форм -  виконання й захист науково-практичної роботи під час конференції лікарів-інтернів. 
Конференція проводиться напередодні річної атестації лікарів-інтернів, а її результати враховуються в 
підсумковій оцінці теоретичних знань і практичних навичок. Науково-практична робота -  це найскладніша форма 
самостійної діяльності інтернів, що має глибокий навчальний зміст, оскільки містить у собі елементи науково- 
дослідної роботи.

Самостійна робота стає ефективнішою, якщо вона парна. Групова робота посилює фактор мотивації та 
взаємної інтелектуальної активності, підвищує ефективність пізнавальної діяльності завдяки взаємному контро
лю. Участь партнера суттєво перебудовує психологію лікаря-інтерна. У разі індивідуальної підготовки інтерн 
суб'єктивно оцінює свою діяльність як повноцінну й завершену, але така оцінка може бути помилковою. За парт
нерських відносин відбувається групова самоперевірка з подальшою корекцією викладача. Така самостійна нав
чальна діяльність забезпечує ефективність роботи загалом.

Самостійна робота сприяє поглибленню й розширенню знань, формуванню інтересу до пізнавальної 
діяльності, розвитку пізнавальних здібностей. Тому вона стає головним резервом підвищення ефективності 
підготовки психіатрів -  фахівців високої якості.

Таким чином, за час проходження інтернатури з психіатрії лікарі-інтерни не тільки опановують значний обсяг 
теоретичних знань і практичних умінь, набувають навичок самостійної роботи, а й виховують у собі професійні 
риси характеру, що вкрай важливо в їхній майбутній професійній діяльності.
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