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студентів. Студентам пропонуються тестові завдання початкового та кінцевого рівня знань та ситуа
ційні задачі з варіантами відповідей. Тренінг за такими завданнями дозволяє студентам правильно 
сформулювати свої міркування про ймовірний діагноз і скласти план лікування. Студенти вчаться пра
вильному заповненню медичної документації. Разом із викладачем студенти проводять об’єктивне до
слідження пацієнта, складають план обстеження, план лікування і вибирають конструкцію протеза. 
Далі курація хворого аналізується з обговоренням доцільності того чи іншого підходу до хворого, який 
могли б запропонувати студенти. Такий спосіб проведення практичного заняття дає змогу реалізувати 
принципи індивідуалізації процесу навчання, а також формує ситуаційне клінічне мислення. Студенти 
самостійно відпрацьовують методику лікування на основі розроблених методичних указівок. Створені 
алгоритми дій сприяють кращому засвоєнню та збереженню інформації в пам'яті студента. Для закрі
плення матеріалу за темою заняття всі студенти розв'язують тестові завдання та ситуаційні задачі, що 
сприяє підготовці до ліцензійного іспиту. Розв’язння типових задач є деякою мірою ідеалізацією моде
лювання клінічних ситуацій, що мають місце в повсякденній практиці лікаря.

На кафедрі створені навчальні зуботехнічні лабораторії для навчання студентів 2 курсу, клінічні за
ли для проведення практичних занять зі студентами 3 курсу, фантомний клас, комп’ютерний клас. Ка
федра забезпечена комп’ютерною і відеотехнікою для проведення практичних занять, демонстрації 
відеофільмів за темою заняття для студентів 2 і 3 курсів. З метою впровадження в навчальний процес 
сучасних технологій навчання на кафедрі працює комп’ютерний клас (12 нетбуків) для проведення 
підсумкових модульних контролів у студентів II та III курсів Розміщена навчальна література та мето
дичні розробки, створені співробітниками кафедри, на сайті кафедри з метою забезпечення дистан
ційної форми навчання та самостійної підготовки студентів. На кафедрі створені навчальні та конт
ролюючі комп’ютерні програми для дисциплін “Пропедевтика ортопедичної стоматології“, “Основні 
технології виготовлення зубних протезів” та “Ортопедичної стоматології “ за навчальною програмою.

Використання контролюючих і навчальних програм, тематичних відеофільмів, фантомного класу 
сприяють кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, опануванню практичними навичками, а отже, 
якісній та сучасній підготовці майбутніх лікарів.
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КЛІНІЧНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
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Висвітлені особливості використання кейс-методу (методу практичних ситуацій) у  системі вищої медич
ної освіти на прикладі викладання стоматологічних дисциплін. Акцентовано увагу на значенні комунікативних 
та інтелектуальних можливостей викладача при застосуванні інноваційних інтерактивних методик навчаль
ного процесу. Автори дали відповідь на питання про те, яке значення для навчання майбутніх стоматологія ' 
має впровадження case study.

Ключові слова: кейс-метод (метод практичних ситуацій), стоматологічні дисципліни.

Для України проблема підготовки нової національної еліти набуває сьогодні особливої актуальнос
ті, оскільки всі наші негаразди значною мірою зумовлені інколи недостатнім професіоналізмом фахів
ців, насамперед керівних кадрів, практично на всіх рівнях управлінської ієрархії, У структурі науково- 
педагогічного складу вищих навчальних закладів значну частину складають фахівці, з яких, на жалі*.-, 
далеко не всі перебудовують свою діяльність відповідно до нових реалій сьогодення. Інноваційна дія- . 
льність у навчальному процесі є запорукою підвищення ефективності освіти і конкурентоспроможності- 
підготовлених фахівців [1].

Традиційний об'єктно-орієнтовний підхід до встановлення мети, змісту та методики навчання (коли.1 
для вивчення пропонуються, в основному, об'єкти та явища навколишнього світу, а не проблеми) по
казує низьку ефективність. Безумовно, без знань про окремі об'єкти та явища навколишнього світу не 
обійтись, але тільки цим обмежуватися не можна. Реальні життєві ситуації синкретичні, їх роз'єднанні 
на окремі складові (об'єкти вивчення) виглядають доволі штучно. У житті людина зіштовхується не сп-*; | 
льки з окремими об'єктами, скільки з проблемами - цілісними життєвими завданнями, розв'язання як іи -- 
і складає зміст життєдіяльності.

Помітним явищем у педагогіці стала поява елементів проблемного навчання (ПН) [2], призначеі 
ням якого стала активізація пізнавальної діяльності студентів у індивідуалізації навчання. На жаль, нг}
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практиці; в рамках єдиного навчального плану і типових освітніх програм з усіх дисциплін, ПН не могло 
бути реалізовано в „чистому вигляді”, що вимагало суттєвої перебудови не тільки змісту, а й організа
ції навчання. На практиці ПН реалізовувалося у вигляді проблемного викладання деяких окремих 
елементів навчального матеріалу, а також вирішення проблемних завдань зазвичай „сильними” сту
дентами, а також на студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Упровадження нових технологій у навчальний процес завжди вважалося прогресивним кроком і 
підвищувало мотивацію навчання. Сьогодні до інноваційних технологій можна віднести і використання 
комп'ютерних моделювальних систем, і впровадження ситуаційних, так званих, кейсових технологій 
[3], і розв'язання фахових задач за допомогою комплексного використання знань із загальноосвітніх та 
фахових дисциплін.

Упровадження сучасних інтерактивних методів навчання вимагає глибокого залучення студентів до 
навчального процесу.

Найбільш емоційно привабливими і професійно необхідними в інноваційному навчанні є імітаційні 
активні методи, що поділяються на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, індивідуа
льний тренаж) та ігрові (ділові ігри, розігрування ролей, ігрове проектування). Саме вони є найбільш 
суттєвими в професійній спрямованості навчального процесу медичного ВНЗ, бо є важливим засобом 
орієнтування студента на такі цінності як краще засвоєння майбутньої спеціальності, оволодіння про
фесійною майстерністю, створення нових, більш цінних алгоритмів діяльності [4].

Рівень сформованості концептуальної моделі навчання в більшості студентів не може забезпечити 
достатньо високого стану активності в навчальній діяльності. Ряд предметів характеризується низьки
ми оцінками емоційної привабливості та як наслідок - оцінками їх професійної необхідності. На цих 
предметах пізнавальна активність студентів підмінюється системою зовнішнього впливу, що приво
дить до формального вивчення "аби здати". Отже, ефективність таких дисциплін у професійному пла
ні невисока.

Ось чому використання нетрадиційних методів викладання різних предметів у вищій школі актуа
льнеє раціональне одночасно. Особливо це стосується викладання стоматологічних дисциплін на клі
нічних базах, де є можливість реального клінічного розбору ситуативних задач.

Розробка і впровадження сучасних освітніх технологій потребують нових підходів до управління 
шляхом залучення до традиційної системи навчання і виховання принципово нових елементів. Сут
ність цієї діяльності має не лише зводитися до збільшення суми знань та розвитку професійної спря
мованості майбутніх фахівців, а і передбачати досягнення нової якості організації навчально- 
виховного процесу, враховувати сучасні підходи до організації суб’єктів діяльності в процесі професій
ної підготовки.

Особливої актуальності в навчально-виховному процесі набуває створення розвивальної ситуації 
Основним функціональним полем розвивальної ситуації у ВНЗ є аудиторні та практичні заняття, де 
взаємодіють викладач і студент.

Кейс-метод ґрунтується на принципах, що фактично змушують переглянути ролі викладача і студен
та. Зобов’язання викладача при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити в навчальній 
аудиторії такі умови, які б дозволили розвинути в студентів уміння критично мислити, аналізувати, спо
нукати їх до того, щоб у процесі дискусії поділитися власними думками, ідеями, знаннями і досвідом. Зо
бов’язання студента полягає в тому, щоб, збагачуючи своєю творчою енергією навчальний процес, при
йняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому студенти мають усвідомлю
вати, що викладач перебуває в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і вони мають скористатися цим 
повною мірою, проте основна відповідальність зате, чому вони навчилися, лежить на них.

В умовах викладання хірургічної стоматології до викладача висуваються певні вимоги щодо його 
професійної зрілості. Для створення якісних ситуаційних задач необхідні достатній досвід надання 
стоматологічної допомоги, здатність лікаря до комплексного розв'язання проблеми із залучення фахі
вців не тільки стоматологічного профілю, а й суміжних спеціальностей (оториноларингологія, гастрое
нтерологія, ендокринологія, дерматовенерологія, фтизіатрія, імунологія та ін.). Це має спонукати ви
кладача до його постійного професійного зростання. Питання професійної компетентності викладача 
має займати пріоритетне значення в контексті підвищення ефективності управління навчальним про
цесом у вищих медичних закладах.

Завданням кейс-методу є не просто передача знань, а навчання студентів здатності справлятися з та
кими унікальними та нестандартними ситуаціями, які вимагають знань із багатьох навчальних дисциплін. 
Зазвичай вони виникають у реальній установі та вимагають розв'язання таких проблем, що справді виник
ли чи можуть виникнути і потребують прийняття управлінського системного рішення. Тому хочеться ще раз 
наголосити для студентського загалу, що «непотрібних» навчальних предметів не існує

Використання цього інтерактивного освітнього методу, що вимагає активної індивідуальної участі 
студентів і не передбачає єдиної „правильної” відповіді, дуже природне для суспільства з невеликою 
владною дистанцією, домінуючими цінностями індивідуалізму і слабким прагненням уникнути неви
значеності.

Кейс-метод дуже ефективний у розвитку навичок ідентифікації фахових проблем стоматології, сис
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тематизації й аналізу викладених фактів та розробці альтернативних рішень. Творче й аналітичне ми
слення стає необхідною рисою сучасного лікаря за умов зростання конкуренції.

У найбільш загальному вигляді процес розробки будь-якого кейсу може бути представлений як та
кий, що передбачає проходження відповідних етапів: підготовка загального плану кейсу; проведення 
досліджень, необхідних для підготовки кейсу; написання вихідного варіанта кейсу; обговорення кейсу 
з фахівцями (колегами) і редагування; підготовка нотаток для викладачів щодо того, яким чином доці
льно презентувати кейс; презентація кейсу в навчальній аудиторії і редагування як самого тексту, так і 
нотаток для викладачів, якщо це необхідно; розповсюдження кейсу. Індивідуальний аналіз кейсу і його 
обговорення в групі дають набагато ширші можливості для розвитку фахової майстерності, ніж заучу
вання підручника чи конспекту лекцій. Даючи студентам завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм 
значно вищу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не 
тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод посилює впевненість студентів у собі, у своїх здіб
ностях. Студенти активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати свої думки.

Отже, світовий досвід підготовки фахівців у вищій школі доводить, що найголовнішою навичкою, 
яку здобуває студент під час навчання, стає вміння під професійним кутом зору сприймати будь-яку 
наочну, вербальну інформацію, самостійно осмислювати, приймати рішення, оцінюючи його можливі 
наслідки, визначати оптимальні шляхи реалізації цього рішення. З погляду на основи своєї навчальної 
підготовки спеціаліст оцінює, яким саме чином сформувалося його професійне мислення, розвинулись 
аналітичні здібності, здатність до формалізації уявлень, понять, до наукової абстракції.

Список використаної літератури
1 Підаєв А В. Болонський процес в Європі Що це таке і чи потрібний він Україні? Чи можлива інтеграція медичної освіти 

України є Європейський освітній простір? / А. В. Підаєв, В. Г. Передерій. — Одеса Одес. держ. мед. ун-т, 2004. — 190 с.
2 Гессен С.И. Основы педагогики: введение в прикладную философию: [учеб, пособ для вузов] / С И. Гессен. -  М. : Школа -  

Пресс, 2008. -  448 с.
3 Сурмим Ю.П. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода: [учеб, пособ ] / Ю П. Сурмин. -  К. : Центр инноваций и ра

звития, 2002. -286  с.
4 Використання новітніх технологій для особистісної підготовки студентів у ХНМУ / В.М. Лісовий, В.Д. Марковський, Д.П. Пе

рцев [та ін.] Н Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ 
ІІІ-ІУ рівнів акредитації: матеріали Всеукр. навч.-наук. конф., присв 55-річчю Тернопільського держ. мед. ун-ту імені І.Я. 
Горбачевського, 26-27 квіт 2012 р -Тернопіль : Укрмедкнига, 2012 -  № 2 -  С. 57- 58

ДИСТАНЦІЙНЕ у п р а в л ін н я  н а в ч а л ь н и м  п р о ц е с о м  у  п ід г о т о в ц і
Л1КАРІВ-ІНТЕРНІВ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ

Пелипенко О.В., Павленко С.М., Півень Ю.М.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Стаття присвячена шляхам оптимізацїї процесу навчання. Автори показують, що реальна оптимізація можли
ва за умовіі застосування сучасних комп' ютерних технологій, адже навчання в медичній галузі, особливо на післяди- 
пломному етапі, —  процес безперервний і вимагає від учасників навчання постійного всебічного самовдосконалення, 
незважаючи на умови праці, віддаленість від наукових центрів, провідних клінік, джерел інформації.

Ключові слова: післядипломна підготовка, дистанційне управління.

Навчальний процес у вищому навчальному закладі слід розглядати як сукупність технологічних 
процесів, які забезпечують виконання відповідної виробничої програми, для здійснення якої необхідні 
певні фонди (навчальні приміщення та обладнання), трудові ресурси (професорсько-викладацький 
склад, адміністрація, співробітники), навчально-методичне забезпечення, технічні засоби навчання, 
відповідні програми дій. Для забезпечення позитивного результату роботи, як окремого колективу під
розділу, так і всього вишу в цілому, необхідні планування, контроль, оперативне керування процесом і 
обґрунтування прийнятих рішень.

Навчальний процес на етапі післядипломної підготовки є більш багатостороннім та багатокомпоне
нтним у порівнянні з підготовкою студента. У ньому, крім викладача та безпосереднього суб’єкта, що 
навчається, значною мірою беруть участь пацієнт і його оточення, лікарі практичної ланки, які працю
ють на певній клінічній базі, та ті, що запрошуються як консультанти до реальних хворих, адміністрація 
клініки тощо. У таких умовах зростає важливість позитивного впливу на навчання лікаря-інтерна без
посереднього конкретного керівника, який здатен допомогти вирішити низку організаційних, лікарсь
ких, деонтологічних питань, що виникають при набутті професійного досвіду майбутнього фахівця. 
Тому на цьому етапі провідною метою стає вдосконалення механізмів планування й організації навча
льного процесу за рахунок оптимізації процесу виконання завдань, які встановлені затвердженим пла
ном і програмою підготовки фахівця з певної дисципліни

Відповідно до програми підготовки лікарів-інтернів 11 місяців (половину терміну навчання) майбутні 
фахівці проходять підготовку на заочних базах під керівництвом провідних спеціалістів практичної
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