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МІСЦЕ САМООСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ 

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

 

Головним завданням самостійної роботи лікарів-інтернів є розвиток 

умінь здобувати професійні знання та вміння шляхом особистого пошуку 

інформації, формування активного інтересу, творчого підходу при підготовці 

до практичних та семінарських занять. Самостійна робота лікарів-інтернів у 

навчальному процесі є основою підготовки лікаря-стоматолога, невід’ємною 

частиною навчального процесу, здатною формувати клінічне мислення, 

творче ставлення до майбутньої професії.  

Необхідність здобуття сучасної інформації шляхом самостійної роботи 

– важливі чинники в підготовці лікарів-інтернів на післядипломному етапі 

навчання. Самостійна робота лікаря-стоматолога пов’язана з певними 

затратами часу, як необхідним фактором цього процесу. Поглиблення знань 

лікаря-інтерна й набуття ним досвіду із майбутньої спеціальності 

відбуваються на теоретичних та практичних заняттях. Вагомим компонентом 

у підготовці висококваліфікованого спеціаліста є його постійне прагнення до 

самоосвіти, самонавчання, самостійної роботи. Самоосвіта в 

післядипломному навчанні – це цілеспрямована систематична пізнавальна 

діяльність, якою керує лікар. Самоосвіта слугує для засвоєння нових, 

сучасних знань, пошуку необхідної інформації, подальшого удосконалення 

при формуванні майбутнього фахівця. Лікар-інтерн має усвідомити, що 

досягнення досконалості у своїй майбутній професії– це постійний 

інтелектуальний пошук, зростання та саморозвиток. Спеціальність лікаря-

стоматолога надзвичайно складна й буде вимагати від нього глибоких і 

різнобічних професійних знань, умінь, навичок, які стануть основою 

професійної діяльності. Щоб досягти поставленої мети в набутті професійних 

навичок лікар-інтерн має бути вмотивованим, сприймати інформацію не 

тільки на практичних заняттях, під час лекцій, семінарів, а й навчаючись 

самостійно. Розрізняють наступні форми самостійної роботи лікаря-

стоматолога: спеціальна професійна теоретична і практична підготовка, 

підвищення кваліфікації, індивідуальна самоосвіта за допомогою засобів 

масової інформації; робота з навчальною, науковою літературою в 

бібліотеках; використання інтернет-ресурсу; відвідування спеціалізованих 

стоматологічних виставок, семінарів, майстер-класів, науково-практичних 

конференцій, симпозіумів. Невід’ємною складовою теоретичного 
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формування фахівця є підготовка до складання ліцензійного іспиту «КРОК-3 

Стоматологія». Також, лікар-інтерн проводить самостійні наукові 

дослідження, приймає участь в клінічних розборах пацієнтів, спілкуванні з 

провідними фахівцями в галузі стоматології, аналізує передовий науковий і 

практичний досвід у галузі медицини і стоматологічної практики. Самоосвіта 

лікаря починається з визначення потреб у засвоєнні знань та можливих 

проблем у засвоєнні навчального матеріалу. У кожній освітній програмі 

навчальними планами передбачено час на самостійну роботу, тому лікар-

стоматолог має вміти чітко й раціонально розподіляти і планувати свій час. 

Головною рушійною силою самоосвіти й самостійної роботи є 

мотивація. Якщо лікар-стоматолог вмотивований до навчання і засвоєння 

нових знань це спонукатиме його до дії з більшою віддачею. Раціональне 

планування робочого часу дозволить ефективно і продуктивно вирішити 

проблему й отримати максимальний результат. Самостійна робота виховує в 

лікаря-інтерна навички самоорганізації. Лікар має сам вирішити, в якій галузі 

стоматології йому потрібно вдосконалитися, якими знаннями чи 

практичними навичками йому потрібно оволодіти. Успішна робота кафедри 

післядипломної освіти значною мірою залежить від удосконалення 

навчальної діяльності й покращення якості освіти. Але для вищої освіти 

важливо не лише накопичувати й передавати знання, а й формувати 

особистість, здатну до безперервного професійного зростання, 

самовдосконалення, самоосвіти. 

Секція: Актуальні проблеми викладання медичних дисциплін у ЗВО та 

проблеми екологічного виховання сучасної молоді. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ 

ОБОВʾЯЗКОВОГО КОМПОНЕНТА   

«ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ» 

 

Сьогодні освітня діяльність медичних закладів вищої освіти направлена 

на формування професійних компетентностей і результатів навчання 

здобувачів вищої освіти. Тому, важливого значення у підготовці медичних 

фахівців набуває студентоцентризм, який зосереджений на врахуванні 

індивідуальних якостей кожного здобувача освіти, здатність їх до 


