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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ НА ДОДИПЛОМНОМУ 

ЕТАПІ НАВЧАННЯ 

У результаті запровадження карантинних заходів навчальний 

процес у вищих медичних навчальних закладах почав здійснюватись 

дистанційно. Перехід на дистанційну систему освіти виявив як ряд 

переваг, так і низку недоліків, пов’язаних з впровадженням 

дистанційного навчання. Імовірно, що не лише для кожного вишу, але 

і для кожної окремо взятої кафедри існують свої як переваги, так і 

недоліки, що і визначило мету даної публікації. 

Мета. Провести аналіз впровадження дистанційного навчання на 

кафедрі внутрішньої медицини вищого медичного навчального 

закладу, визначити переваги та недоліки, а також оцінити перспективи 

подальшого використання дистанційного навчання на кафедрі 

внутрішньої медицини. 

Виходячи з поставленої мети, нами було визначено завдання – 

проаналізувати наявний досвід впровадження дистанційного 

навчання, а також власний досвід вивчення навчальної дисципліни, 

визначити переваги та недоліки, а також оцінити перспективи 

подальшого використання дистанційного навчання на кафедрі. 

Результати і обговорення. Дистанційне навчання (ДН) є формою 

навчання, що базується на використанні широкого спектру 

традиційних, а також нових інформаційних і телекомунікаційних 

технологій, технічних засобів, які створюють умови для студента 

вільного вибору освітніх дисциплін, які відповідають стандартам, 

діалоговому обміну з викладачем. В останні роки з’явились публікації, 

у яких висвітлюються різні сторони організації і проведення 

дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах 

України [1-6]. 

Термінологія. Дистанційне навчання - це різновид навчання, що 

передбачає активний обмін інформацією між усіма учасниками 

навчання і використовує в максимальному ступені сучасні засоби 
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нових інформаційних технологій, включаючи комп’ютерні 

телекомунікації. 

Термін "дистанційне навчання" (distance education) ще до кінця не 

сформувався. Зустрічаються такі варіанти як "дистанційна освіта", 

"дистанційне навчання". Деякі зарубіжні дослідники визначають його 

як теленавчання, однак найбільш часто вживається термін 

"дистанційне навчання". 

У світі впровадження дистанційного навчання, у першу чергу, 

передбачало дати можливість кожному студенту, що живе в будь- 

якому місці, пройти курс навчання у будь-якому коледжі або 

університеті. 

Дистанційне навчання від традиційних форм навчання відрізняють 

наступні характерні риси: 

– можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці і 

темпі; 

– нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни; 

– одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації 

(електронних бібліотек, банків даних, баз знань і т.д.); 

– спілкування через мережі зв’язку один з одним і з викладачами; 

– ефективне використання навчальних площ, технічних засобів; 

– використання в освітньому процесі новітніх досягнень 

інформаційних і телекомунікаційних технологій; 

– рівні можливості одержання освіти незалежно від місця 

проживання, стану здоров’я і матеріальної забезпеченості; 

– експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг. 

Дистанційна освіта розширює й оновлює роль викладача, який 

повинен координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати 

викладацьку діяльність, підвищувати творчу активність і кваліфікацію 

відповідно до нововведень і інновацій. 

З впровадженням дистанційного навчання були визначені переваги 

і недоліки дистанційного навчання (Табл.1) 
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Таблиця 1. 

Переваги та недоліки дистанційного навчання 

Переваги 

Характеристика Особливості 

Технологічність Навчання з використанням сучасних програмних і 

технічних засобів робить електронну освіту більш 
ефективною. 

Повноцінність і 

цікавість 

Розвиток Інтернет мереж, швидкісного доступу в 

Інтернет, використання мультимедіа технологій, звуку, 

відео робить курси дистанційного навчання 

повноцінними і цікавими. 

Доступність і 

відкритість 

Можливість вчитися віддалено від місця навчання, не 

покидаючи своє житло. Можна вчитися перебуваючи 

практично в будь-якій точці земної кулі, де є комп’ютер і 
Інтернет. 

Свобода і 

гнучкість, доступ 

до якісної освіти 

З’являються нові можливості для вибору курсу навчання. 

Дуже легко вибрати кілька курсів з різних університетів, 

з різних країн. Можна одночасно вчитися в різних місцях, 
порівнюючи курси між собою. 

Індивідуалізація Навчання в будь-який час в будь-якому місці дозволяє 

студентам не тільки залишатися в звичній для них 

обстановці і зберегти звичний ритм життя, а й виробити 

індивідуальний графік навчання. Можливість навчання 

інвалідів і людей з різними відхиленнями. 

Залучення 

іноземних 

студентів 

При використанні дистанційного навчання навчальний 

заклад отримує більшу кількість іноземних студентів, 

університети мають можливість збільшити кількість 

студентів за рахунок залучення дистанційних слухачів з 

інших країн і міст. 

Відповідальність і 
самостійність 

Студент, який навчається дистанційно стає більш 
самостійним, мобільним і відповідальним. 

Документування 

процесу навчання 

У студента може залишитися сам курс навчання, 

електронне листування з викладачем і він може 

звертатися до них пізніше, у міру необхідності. 

 

Дистанційне навчання надає можливості навчання більшій 

кількості людей, підвищується інтерес до навчання, зростає 

продуктивність навчання, дозволяє вчитися тоді, коли це необхідно, 

привертає людей різних вікових груп. Використання сучасних Інтернет 

технологій і дистанційного навчання дозволяє легко формувати різні 

віртуальні спільноти (спільноти студентів, викладачів вузу та 

викладачів з інших вузів), спілкуватися їм між 
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собою, обговорювати проблеми, вирішувати спільні завдання, 

обмінюватися досвідом, інформацією і т.д. 

Наряду з перевагами дистанційне навчання має і низку недоліків, 

1 побудови системи дистанційного навчання на початковому етапі 

створення системи, великі витрати на створення системи 

дистанційного навчання, самих курсів дистанційного навчання і 

закупку технічного забезпечення; 

– трудомісткість розробки сучасних курсів дистанційного 

навчання. 

Наш досвід застосування дистанційного навчання під час 

карантину засвідчив доцільність використання такої форми організації 

навчання. У нас немає жодного сумніву у тому, що дистанційне 

навчання стане найважливішою навчальною технологією 21-го 

століття. Доцільним є використання кейс-технології, яка базується та 

заснована на самостійному вивченні друкованих та мультимедійних 

навчально-методичних матеріалів, що надаються студенту в формі 

кейса. 

Другою формою навчальних технологій є проведення занять у 

вигляді відео конференцій. 

І найбільш вживаною була третя технологія - мережева. В цьому 

випадку в навчанні використовувались комп’ютерні навчальні 

програми та електронні підручники. Слухачі отримували доступ до 

навчальних матеріалів через Інтернет. 

Найбільшою проблемою, з якою ми стикалися під час 

дистанційного навчання була погана якість зв’язку з студентами через 

мережу Інтернет. 

Нами виділено ряд переваг дистанційного навчання при вивченні 

внутрішньої медицини, серед яких найважливішими є: 

– можливість індивідуалізувати і диференціювати процес 

навчання; 

– контролювати навчання студента з діагностикою помилок і 

зворотним зв’язком; 

– забезпечити самоконтроль і самокорекцію навчальної 

діяльності; 

– підвищити інтерес до процесу навчання, використовуючи ділові 

ігри. 
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Однак, існує загроза широкого впровадження дистанційного 

навчання та заміна ним практичних занять у клініці з метою 

зменшення витрат на навчання. Така «оптимізація» може принести 

значну шкоду – зниження якості навчання, яка безсумнівно приведе 

до погіршення практичної підготовки. 

Дистанційне навчання у подальшому може розглядатись як одна 

з форм організації самостійної роботи студентів та вивчення окремих 

тем і лише за умови відповідної матеріально-технічної бази на 

кафедрах, якісної мережі Інтернет та готовності до його 

повсякденного використання викладачами та студентами. 

Дистанційне навчання не може замінити використання паперового 

підручника та посібника, аудиторних занять та повсякденної 

практичної підготовки на клінічних базах. 

Висновки: 

1. Дистанційне навчання на додипломному етапі навчання є 

новою прогресивною формою навчання, яка вимагає подальшого 

вдосконалення і впровадження як організаційна складова 

навчального процесу на кафедрі внутрішньої медицини. 

2. Дистанційне навчання не може замінити проведення 

практичних занять безпосередньо у клініці та засвоєння студентами 

практичних навичок обстеження хворого та надання невідкладної 

допомоги. 
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