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В умовах війни педагогічні працівники мають бути готовими, спроможними повноцінно надавати 
освітні, інформаційні, консультаційні послуги, користуючись системою Intemet. Саме тому питан
ня формування цифрової компетенції посіло ключове місце. Мета статті -  пошук інноваційних 
стратегій розвитку цифрової компетентності викладачів медичного університету. Для того, 
щоб науково-педагогічному працівнику пристосуватись до сучасного інформаційного суспільства, 
потрібно постійно змінюватись і заново вчитися. Формування нових організаційних цінностей і 
норм електронної освіти вимагають додаткових часових, фізичних, матеріальних ресурсів. В уні
верситеті вже 5 років функціонує навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти Полта
вського державного медичного університету, основним завданням якого є створення умов для під
вищення фахового рівня педагогічних працівників, організація цифрового простору та перехід ро
боти на якісно новий рівень. На нашу думку, навчально-методичний відділ забезпечення якості 
освіти потребує удосконалення, зокрема в питанні цифрової компетентності, оновлення ідеології 
щодо організації та контролю роботи професорсько-викладацького колективу. Велику роль у  ство
ренні необхідних умов праці у  сучасному освітньому середовищі грає бібліотека, яка намагається 
поєднувати традиційне обслуговування та сучасні інформаційні технології. Також дуже важливим є 
створення, адміністрування і модерація репозитарію Полтавського державного медичного універ
ситету. Веб-сайт університету організований таким чином, що дозволяє співробітникам та усім 
бажаючим легко та зручно ним користуватися. Таким чином, сьогодні важливо підготувати сучас
них науковців, педагогів і керівників до роботи в нових умовах, використання широкого спектру мо
жливостей інноваційних цифрових технологій та навчити їх передавати творче та критичне ви
користання цих цифрових технологій.
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Робота є фрагментом комплексної науково-дослідної теми кафедри т ерапевтичної стоматології Полтавського державно
го медичного університету: «Розробка патогенетичної профілактики патологічних змін у  порожнині рота осіб із внутрі
шніми хворобами» (державний реєстраційний №  0 1 2 іи і0 8 2 6 3 ).

Російська збройна агресія 2022 р. привела до 
істотних змін у системі вищої освіти України в 
цілому. Передовсім скорочення державних ви
датків на вищу освіту та бюджетних місць у ЗВО, 
зниження доходів населення, значне посилення 
«освітньої міграції» спричинили суттєве знижен
ня попиту на вітчизняну вищу освіту з відповід
ними наслідками для викладачів, адміністрацій 
та мережі ЗВО. Водночас війна стрімко приско
рила перебіг природних тенденцій розвитку сис
теми вищої освіти щодо оптимізації та корекції її 
структури, обсягів і змісту. В умовах війни педа
гогічні працівники мають бути готовими, спромо
жними повноцінно надавати освітні, інформацій
ні, консультаційні послуги, користуючись мере
жею Intemet [1,2,3]. Саме тому питання форму
вання цифрової компетенції посіло ключове міс

це. Ця компетентність основана на логічному 
мисленні, високому рівні управління інформаці
єю й високорозвиненій майстерності володіння 
цифровими технологіями.

Мета дослідження - пошук інноваційних стра
тегій розвитку цифрової компетентності викла
дачів медичного університету.

Цифрові технології спрямовані на опанування 
новими засобами пошуку, застосування та пере
роблювання навчальної або наукової інформа
ції, а саме: засобами комп'ютерної техніки, ін- 
тернету, аудіо та відеотехніки. Цифрові техноло
гії сприяють формуванню особливого цифрового 
середовища в закладі освіти, інтенсифікують 
комунікативні зв'язки суб'єктів навчального про
цесу, доповнюють безпосереднє спілкування 
через сучасні засоби. Сучасні цифрові технології
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дають змогу отримувати освіту з будь-якого міс
ця [4,5]. Навчання on-line є гарною альтернати
вою очним заняттям в аудиторіях завдяки су
часним платформам та сервісам, що дозволя
ють якісно продовжити навчальний процес під 
час війни.

Для проведення дистанційного онлайн- 
навчання ми зіткнулися з тим, що не всі педаго
гічні працівники знають цифрові технологій, які 
можна використати в освітньому процесі, не 
вміють користуватися програмами на планшет- 
них комп’ютерах, однак готові до освоєння циф
рового інструментарію. Чому цифрова компете
нтність викладачів настільки важлива та як її по
кращити? Існує ряд причин недостатньої цифро
вої компетентності, а саме: неправильне розу
міння викладачами цілей змін, неспроможність і 
небажання щось змінювати, залишати «зону ко
мфорту». Особливо досвідченим викладачам 
похилого віку притаманні перестороги, що вони 
не зможуть навчитися потрібних нових навичок 
або нової роботи з відповідними сучасними най
більш популярними платформами та позбав
ляться свого високого професійного статусу, на
віть за найвищого рівня фахових знань і вмінь. У 
сучасних умовах науково-педагогічним праців
никам необхідно постійно пристосовуватись до 
сучасного інформаційного суспільства, потрібно 
весь час заново вчитися та постійно змінюва
тись. Формування нових організаційних ціннос
тей і норм електронної освіти вимагають додат
кових часових, фізичних, матеріальних ресурсів, 
а головне -  необхідність одночасно змінюватись 
всім суб’єктам освітнього процесу[6,7,8].

Для подолання цифрової нерівності виклада
чам потрібно володіти оновленим у січні 2018 
року переліком ключових компетентностей для 
навчання впродовж життя, схваленим Європар- 
ламентом і Радою ЄС. Серед них: 1. Грамотність 
(Literacy competence); 2. Мовна компетентність 
(Languages competence); 3. Математична компе
тентність та компетентність у науках, технологі
ях та інженерії (Mathematical competence and 
competence in science, technology and 
engineering); 4. Цифрова компетентність (Digital 
competence); 5. Особиста, соціальна та навча
льна компетентність (Personal, social and 
learning competence); 6. Громадянська компетен
тність (Civil competence); 7. Підприємницька 
компетентність (Entrepreneurship competence); 8. 
Компетентність культурної обізнаності та само
вираження (Cultural awareness and expression 
competence) [9].

В університеті вже 5 років функціонує навча
льно-методичний відділ забезпечення якості 
освіти ПДМУ, основним завданням якого ство
рення умов для підвищення фахового рівня пе
дагогічних працівників, організація цифрового 
простору та перехід роботи на якісно новий рі
вень. Для реалізації цієї мети щорічно прово
дяться курси підвищення педагогічної майстер
ності за актуальними напрямками, зокрема ви

користання сервісів онлайн конференцій і відео- 
зв'язку Zoom, платформи Google Classroom і 
програми MS Power Point, формування і розви
ток управлінських компетентностей науково- 
педагогічних (педагогічних) працівників, тощо. 
Ще однією платформою, роботу якої освоюють 
викладачі ПДМУ, є Moodle -  потужний програм
ний комплекс, який може використовуватися як 
для очного навчання, так і для дистанційної фо
рми навчання, а також для контролю та оцінки 
якості знань здобувачів вищої освіти. На плат
формі Moodle є можливість створювати елект
ронні підручники, посібники, методичні рекомен
дації, тестові завдання різного рівня складності з 
урахуванням особливостей викладання конкрет
ної дисципліни.

Опанувавши нові навички, професорсько- 
викладацький колектив вправно володіє цифро
вими технологіями, здатен формувати і подава
ти звітність в електронному вигляді, користую
чись хмарними сервісами за допомогою Google 
Диска, електронною поштою та веб-сайтом 
ПДМУ. Не зрозумілим є наявність паралельної 
паперової документації, що значно розпорошує 
наявні фізичні та матеріальні ресурси співробіт
ників. Впродовж тривалого історичного періоду 
склалися групи впливу, суспільні домінанти. Досі 
поширені, традиційні за радянських часів, прак
тики “беззаперечної підпорядкованості” , “запе
речення особистої ідентичності”, “обмеження у 
часі і просторі”. Тобто, на нашу думку, навчаль
но-методичний відділ забезпечення якості освіти 
потребує удосконалення, зокрема в питанні ци
фрової компетентності, оновлення ідеології що
до організації та контролю роботи професорсь
ко-викладацького колективу.

Сьогодні досвід використання цифрових тех
нологій змінює позицію науково-педагогічного 
працівника (поглиблює професіоналізм, розши
рює сферу пізнання). Він перестає бути «джере
лом знань», а стає творцем творчого процесу 
обробки, використання інформації та більш ак
тивним учасником формування особистості 
майбутнього лікаря. Нині викладачеві необхідно 
планувати, організовувати і спрямовувати про
цес навчання відповідно до готовності здобува- 
чів вищої освіти виконувати професійні функції й 
соціальні ролі, забезпечувати фундамент для 
підготовки до життя в умовах, що змінюються, 
демонструючи різнобічність застосування циф
рових технологій та отриманих базових 
знань[10]. Без комп’ютерної грамотності та на
буття науково-педагогічними працівниками циф
рової компетентності неможливо формування 
вузівської Е-платформи, електронних курсів, за
повнення електронного журналу, створення та 
завантаження нових тестових завдань, в тому 
числі тестів «Крок-1», розроблення курсів диста
нційного навчання, створення технічних засобів 
візуалізації навчального матеріалу, електронних 
посібників та підручників [11,12].

Велику роль у створенні необхідних умов
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праці у сучасному освітньому середовищі грає 
бібліотека, яка намагається поєднувати тради
ційне обслуговування та сучасні інформаційні 
технології. Керуючись заданим науковим відді
лом напрямком, співробітники електронної біб
ліотеки допомагають науковцям ПДМУ з питань 
розміщення публікацій у виданнях, які входять 
до науко-метричних баз Scopus, Web of Science 
та підвищення рівня цитування у Google Scholar, 
відображення найбільш значущих праць в Orcid, 
бібліометрики завдяки вільному володінню циф
ровими технологіями. Але, на жаль, багато ви
кладачів звертаються за такою допомогою тому, 
що не мають необхідного досвіду у роботі з 
комп'ютерними системами інформаційного по
шуку та розміщення необхідних даних на базі 
сучасних платформ та сервісів[13].

Також дуже важливим є створення, адмініст
рування і модерація репозитарію ПДМУ на базі 
бібліотеки. Репозитарій - це відкритий електро
нний архів матеріалів наукового та навчально- 
методичного призначення, створених науковця
ми, викладачами та здобувачами вищої освіти. 
Репозитарій було створено з метою забезпечен
ня вільного доступу до освітніх матеріалів та ре
зультатів наукових досліджень, підвищення рів
ня цитування публікацій науковців університету. 
Тому викладачі, науковці та здобувачі вищої 
освіти ПДМУ активно розміщують у репозитарії 
власні науково-дослідницькі праці, навчально- 
методичні й лекційні матеріали тощо.

Веб-сайт університету організований таким 
чином, що дозволяє співробітникам та усім ба
жаючим легко та зручно ним користуватися. Ін
формаційне наповнення веб-сайту структурова- 
но за певними розділами та напрямами. Так, на
приклад, переглянувши розділ «Новини», впіз
наємо, що з 1.07.22 видавництво McGraw-Hill 
надає для ПДМУ безкоштовний доступ до трьох 
медичних платформ Access Medicine, Access 
Surgery та Access Emergency Medicine.

Таким чином, сьогодні важливо підготувати 
сучасних науковців, педагогів і керівників до ро
боти в нових умовах, використання широкого 
спектру можливостей інноваційних цифрових 
технологій та навчити їх передавати творче та 
критичне використання цих цифрових технологій.

Це дозволить докорінно змінити організацію 
процесу навчання здобувачів вищої освіти, фо
рмуючи в них системне мислення; раціонально 
організувати пізнавальну діяльність під час на
вчально-виховного процесу; використовувати

комп'ютери та інші гаджети з метою індивідуалі
зації навчального процесу та звернутися до 
принципово нових пізнавальних засобів; вивчати 
явища і процеси в мікро- і макросвіті, всередині 
складних технічних і біологічних систем на осно
ві використання засобів комп'ютерної графіки і 
моделювання.
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DEVELOPMENT OF EDUCATORS' DIGITAL COMPETENCE AT MEDICAL UNIVERSITY 
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As the situation in the world is extremely fluid, university educators must be ready and able to provide all 
educational, informational, consulting services using the Internet system. That is why the issue of the digital 
competence development is of a great importance. The purpose of this article is to highlight innovative 
strategies to promote the development of digital competence of medical university educators. In order to 
meet the demands of the modern informational society, it is critical to be responsive to the latest require-
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ments and keep on learning. The formation of new organizational values and norms of electronic education 
require additional time, physical, and material resources. The main mission of methodological department of 
education quality assurance at the Poltava State Medical University established 5 years ago is to create 
conditions for educators to update their digital and methodological levels by organizing the digital space and 
moving work to qualitatively new standards. The matter of improving digital competence is of particular im
portance, as well as an updating the ideology regarding the organization and control of the teaching staff 
work. The University Library also contributes much in creating the modern educational environment. The 
library personnel try to combine traditional service and the latest information technologies. The creation, 
administration and moderation of the Poltava State Medical University repository are also very important. 
The university website is organized in such a way that it allows educators and students to use it easily and 
conveniently. Thus, today it is essential to train modern scientists, teachers, and managers to meet new de
mands, use a wide range of possibilities of innovative digital technologies and teach them to convey creative 
and critical use of these digital technologies.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Полтавський державний медичний університет

На сьогоднішній день вища медична освіта повинна відповідати стану науково-технічного прогресу 
та досягненням світової медицини. Одним з найбільш перспективних підходів до підвищення якості 
освіти є інтерактивне навчання, в ході якого здобувачі вирішують складні задачі та проблеми на 
основі аналізу обставин і відповідної інформації, вчаться критично мислити, спілкуватися з іншими 
людьми, працювати в команді, приймати правильні рішення в процесі дискусій. До інтерактивних 
методів навчання належать: метод «мозкової атаки» (забезпечує вирішення складних проблем за 
короткий час з подачею великої кількості ідей та їх обговоренням); «круглий стіл» (поставлені за
вдання обговорюються між учасниками навчального процесу з наступним пошуком шляхів їх вирі
шення); «дискусія» (мобілізуються всі знання для вирішення спірних питань, коли слухачі мають різ
ні точки зору); «ситуаційний аналіз» (полягає в ознайомленні з проблемою, аналізі ситуації, її діаг
ностуванні та визначенні ідей для її вирішення). Дисципліни медико-біологічного профілю (медична 
біологія; гістологія, цитологія та ембріологія, анатомія людини) в медичних закладах вищої освіти 
закладають основи наукового підходу до структурно-функціонального аналізу життєдіяльності 
людини в нормі та патології. При викладанні цих дисциплін широкого використання набувають ін
новаційно-інформаційні технології навчання, завдяки яким створюються умови для плідного роз
криття потенціалу здобувачів освіти, надаються можливості розвитку їх творчих здібностей та 
вмінь самостійно отримувати й застосовувати знання при подальшому навчанні. Інноваційні тех
нології та інтерактивні методи навчання підвищують інтерес здобувачів до вивчення медико- 
біологічних дисциплін та сприяють якісній підготовці до ліцензійного іспиту “Крок 1”, а отримані в 
процесі навчання загальні та професійні компетентності будуть використані в майбутній лікарсь
кій діяльності.
Ключові слова: медико-біологічні дисципліни, інтерактивні методи навчання, інноваційні технології.

Найбільш перспективним методичним підхо
дом підвищення якості навчання у здобувачів 
освіти є інтерактивне навчання, термін «інтерак
тивний» походить від англійського «interact» 
(«inter» -  «взаємний», «act» -  «діяти»). Інтерак
тивне навчання представляє пізнавальну діяль
ність в комфортних умовах, коли кожен із здобу
вачів освіти має свою значимість та інтелектуа
льну спроможність, що робить процес навчання 
більш цікавим та продуктивним. Інтерактивні ме
тоди навчання передбачають спільну діяльність 
здобувачів освіти з можливістю висловлювати 
свої думки, вносити індивідуальний вклад в спі
льну роботу, обмінюватися знаннями й ідеями. 
Основними принципами та ознаками інтерактив
них методів навчання є активна взаємодія між 
учасниками навчального процесу, груповий до
свід роботи та обов’язковість зворотного зв’язку. 
Середовище освітнього спілкування характери-

Одними з основних завдань системи вищої 
освіти є забезпечення якості підготовки фахівців 
та створення умов для максимального розвитку 
здібностей здобувачів освіти в процесі їх на
вчання. Для досягнення поставленої мети вико
ристовуються наявні матеріально-технічні мож
ливості закладу вищої освіти та сучасні іннова
ційні технології навчання. Вища медична освіта 
не може існувати окремо від розвитку інформа
ційних технологій і процесу інформатизації сус
пільства в цілому та повинна відповідати стану 
науково-технічного прогресу, досягненням світо
вої медицини і тенденціям розвитку економічної 
сфери країни, що надає освітні послуги.

Мета роботи - узагальнення досвіду роботи 
викладачів щодо вдосконалення навчального 
процесу шляхом використання сучасних підходів 
до викладання дисциплін медико-біологічного 
профілю.
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