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няттях. 
Таким чином, сучасна підготовка лікарів первинної ланки немислима без використання інновацій-

них технологій, які в сукупності з традиційною освітою дозволяють сформувати їх високу компетент-
ність, що відповідає вимогам практики, забезпечити якість їх майбутньої діяльності. 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  
В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Кітура Є.М., Кітура О.Є., Бабаніна М.Ю., Шилкіна Л.М., Іваницький І.В. 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

Авторами розглянуті питання впровадження інноваційних технологій навчання в систему безперервної ме-
дичної освіти. Так, обговорюються можливості застосування дистанційної форми навчання для покращення 
якості підготовки лікарів на післядипломному етапі. 

Ключові слова: інноваційні технології, безперервна медична освіта, післядипломна освіта. 

Проблемні питання забезпечення та контролю якості післядипломної підготовки шляхом упрова-
дження й розвитку нових технологій організації та управління педагогічним процесом лікарів залиша-
ються актуальними і сьогодні.  

Сьогодні виділяють наступні важливі тенденції розвитку освіти: перехід від концепції функціональ-
ної підготовки до концепції розвитку особистості, інтенсивна взаємодія між державами у сфері освіти, 
розвиток ринкових відносин у цій сфері. Вони визначають основні напрямки у розвитку нової системи 
освіти. Принципова відмінність нової системи від традиційної полягає в її технологічній базі. У тради-
ційній освіті технологічні елементи малорозвинені, навчання відбувається від учителя до учня, з вико-
ристанням, в основному, друкованих дидактичних матеріалів. Нова система освіти орієнтована на ін-
форматизацію: реалізацію високого потенціалу комп'ютерних і телекомунікаційних інформаційних тех-
нологій з реалізацією одного з головних переваг – дистанційного навчання. 

Поряд з удосконаленням традиційних навчальних форматів та впровадженням освітніх інновацій 
важливим є дотримання принципу відповідності змісту навчання реальним умовам роботи лікарів із 
цільовою мотивацією їх освітньої діяльності з адаптивним переглядом навчального матеріалу стосов-
но кожної цільової групи суб’єктів навчання [1, 2]. 

Інноваційні підходи до медичної освіти мають на увазі розвиток у майбутніх спеціалістів здатності 
набувати знання і самостійно виконувати лікарські і консультативні функції (професійна компетент-
ність), здібності до менеджерської і організаційної діяльності (соціальна компетентність), відповідаль-
ності і здатності долати труднощі (індивідуальна компетентність).  

Комітет експертів Всесвітньої федерації медичної освіти сформував критерії трьох фаз безперерв-
ної медичної освіти – переддипломної, післядипломної та безперервного професійного розвитку, яка 
дозволяє впровадити сучасні медичні технології в лікувально-діагностичну практику, тим самим по-
кращуючи якість наданої медичної допомоги на первинному рівні. 

Головною метою викладання в післядипломній освіті є досягнення якісної практичної підготовки з 
використанням знань, умінь та навичок за традиційними й новітніми навчальними технологіями. 

На сучасному етапі розвитку охорони здоров’я первинній медико-санітарній допомозі (ПМСД) від-
ведено особливе значення, оскільки вона охоплює проведення профілактичних заходів, діагностику, 
надання необхідної медичної допомоги, тим самим забезпечується доступність охорони здоров’я для 
переважної більшості населення. 

Освітній стандарт професійної підготовки загальної практики має завдання вирішувати формуван-
ня професійної компетентності, клінічного мислення. 

Післядипломна освіта направлена на розвиток організаційних навиків, стилю поведінки, клінічних 
умінь, навиків індивідуального консультування, формування компетентності, що характеризує здат-
ність лікаря вирішувати проблеми, які виникають в реальних життєвих ситуаціях. 

Основна компетенція лікаря загальної практики – це керування руппах м надання первинної ме-
дичної допомоги. Вона включає уміння встановити перший контакт з пацієнтом, розділити та класифі-
кувати його проблеми, надати первинну медичну допомогу при всіх захворюваннях, незалежно від тя-
жкості його стану, статі, віку і інших особливостей пацієнта; координувати медичну допомогу із іншими 
спеціалістами, забезпечити захист інтересів пацієнта і доступність необхідної медичної допомоги. 

Здатність вирішувати визначені проблеми пацієнта через відбір і оцінку інформації при зборі анам-
незу, обстеження, уміння приймати рішення в невідкладних ситуаціях, проводити ранню діагностику 
на початкових стадіях захворювання, раціонально призначати діагностичні і лікувальні втручання є 
основною серед компетентних вимог до лікаря загальної практики. 

Для формування відповідних професійних навичок і вмінь широко використовуються мультимедійні 
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інтерактивні лекції із зворотнім зв’язком між викладачем і курсантами, семінари в групах, самопідгото-
вка із вивченням літератури, клінічні конференції із клінічним розбором пацієнта і реферативним огля-
дом літератури. 

Самоосвіта – самий найефективніший підхід у безперервній медичній освіті. ЇЇ основним елементом 
є ініціатива лікаря. Він самостійно визначає пробіли і потреби, формулює цілі, здійснення дій, ресурсів 
навчання, оцінює його результати. 

Особливу роль в процесі безперервної освіти покликані відіграти моделі технології дистанційного 
навчання, широке використання сучасних засобів комунікації. 

Впровадження дистанційних технологій дозволяє інтенсифікувати і розвивати творчі та інтелектуа-
льні здібності лікаря через відкритий доступ до всіх інформаційних модулів програми. Альтернативним 
традиційній освіті «за необхідністю» може стати самоосвіта «за вимогою», тобто використання її у ви-
падку інформаційної потреби, наприклад, у випадку діагностично неясної клінічної картини захворю-
вання у пацієнта. 

Таким чином, умовою забезпечення якості післядипломної підготовки лікарів загальної практики є 
впровадження сучасних освітніх технологій із цільовою мотивацією лікарів до участі в навчанні за всі-
ма організаційними формами. Становлення системи безперервної освіти в сучасних умовах потребує 
активного використання сучасних інноваційних технологій навчання, що дозволяють досягти високого 
рівня професійної компетентності лікарів. 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ВИКЛАДАЧІВ 
МЕДИЧНОГО ВУЗУ 

Кострікова Ю.А. 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

В роботі розглядаються можливості використання інтерактивних методів освіти під час навчання сту-
дентів-медиків. Обговорюється ефективність використання різних форм навчання, їх вплив на формування 
свідомої особистості. 
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Інтеграція українського суспільства в світовий економічний та культурний простір характеризується 
стрімким зростанням об’єму наукової інформації у всіх галузях знання, де активація пізнавальної дія-
льності, безперервний професійний зріст майбутнього лікаря займають одне з провідних місць. 

Один зі шляхів підвищення ефективності підготовки майбутніх лікарів на сучасному етапі – цілесп-
рямоване формування їх пізнавальної діяльності та самостійності, так як робота в умовах напружено-
го ринку праці вимагає наявності конкурентноздатних спеціалістів, які мають такі якості як: професійна 
мобільність, готовність до безперервного пошуку, цілеспрямованість, глибокі знання в обраній сфері 
діяльності. Досягнути цього неможливо без активного, зацікавленого, творчого відношення індивіду, 
без міцних теоретичних знань, вмінь, практичних навичок, значимих в майбутній професійній діяльно-
сті лікаря. 

Тому підвищення рівня пізнавальної діяльності та самостійності майбутніх лікарів, формування їх 
як суб’єктів професійно-творчої діяльності є однією з актуальних проблем сучасної освіти в вищих на-
вчальних закладах. 

Спочатку поняття «метод навчання» сприймалося доволі спрощено та вміщувало лише варіант по-
дання навчального матеріалу. Зараз поняття «метод» вказує на існування визначеного способу досяг-
нення мети в навчально-виховному процесі шляхом організованої, впорядкованої педагогічної діяль-
ності. Вибір методу викладання залежить від навчальної дисципліни, дидактичних цілей та задач, змі-
сту навчального матеріалу, навчально-методичної бази вузу. 

Одним з методів, що є конкурентоздатним в процесі навчання, є інтерактивний метод, що являє 
собою освіту, засновану на психології людських взаємовідносин та взаємодій. В діяльності викладача 
при цьому головне місце займає група студентів, що взаємодіють між собою шляхом обговорення пи-
тань, сперечаються та погоджуються, стимулюють та активізують один одного. Під час використання 
інтерактивних методів сильніше за все діє на інтелектуальну активність дух змагання, котрий проявля-
ється, коли особи колективно шукають істину. Діє й такий психологічний феномен, як зараження, коли дум-
ка, промовлена сусідом, може викликати як зародження аналогічної, так і зовсім протилежної ідеї. 

Під час таких занять від викладача вимагається більше активності та творчості, ніж при звичайному 
навчальному процесі. Форми участі викладача можуть бути різноманітними, але повністю виключають 
процес нав’язування власної думки студентам. Найкращим вважається тонко розраховане керування 
ходом дискусії через підняття проблемних питань, що вимагають продуктивного мислення. 

До методів інтерактивної освіти відносяться: евристична бесіда, метод дискусії, «мозкова атака», 




