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Найважливішим завданням системи вищої освіти є досягнення максимального 

розвитку здібностей та можливостей студентів і забезпечення якості підготовки 

фахівців. Найактуальнішою залишається виховна робота викладачів і її вплив 

на формування здібностей у майбутнього лікаря. Основним мірилом якості 

виховної роботи із студентами є чітко налаштований навчальний процес, його 

органічне поєднання з практичною діяльністю. 
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Запровадження інформаційних технологій у навчально-виховній 

діяльності кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 

стоматологічних захворювань є передусім інформатизація процесу навчання та 

виховання, яка передбачає широке використання в процесі вивчення 

навчальних дисциплін електронних засобів для накопичення, обробки, 

представлення і використання інформації на базі сучасних копм’ютерів і 

телекомунікаційних мереж.  

Для організації та застосування інформаційних технологій у навчанні 

необхідна наявність у навчальному закладі апаратного, програмного і 

інформаційного забезпечення навчального призначення. На сьогоднішній день 

існує досить велика кількість програмного продукту, який може бути 

використаний викладачем у навчальній діяльності. Це такі засоби, як:  

- прикладні програми Microsoft Office (Microsoft Word – ця програма 

призначається для друку і редагування будь-якого тексту; Microsoft Excel – ця 

програма представляє інформацію у вигляді таблиць; Microsoft Access – 



програма призначена для формування баз даних; Paint – програма для 

малювання; Microsoft Power Point – програма презентацій); 

- програма генерації та проведення тестів;  

- програма створення кросвордів (на кожному комп’ютері потім можна 

генерувати свій кросворд із введених заздалегідь слів); 

- спеціальне персональне програмне забезпечення (електронний варіант 

книг, електронні архіви, довідники, енциклопедії, предметні комп’ютерні 

практичні заняття, лекції та ін.). 

Сьогодні, коли темп відновлення наукової інформації дуже високий, 

практично кожній людині, яка бажає продуктивно працювати, весь час треба 

здобувати нові знання. Суспільству потрібні освічені, грамотні, компетентні, 

комунікабельні люди, які здатні творчо розв’язувати безліч різноманітних 

проблем. Тому на сучасному етапі однією із задач вищої школи є надання 

студентам навичок самостійної роботи, тобто ВУЗ повинен давати не тільки 

базові знання, але й вміння самостійно їх розвивати у подальшому. Самостійна 

навчальна робота включає до себе різні види роботи з літературою, і 

використання цих прийомів для засвоєння професійних знань, навичок і вмінь 

(Р.П. Вентцель, О.А. Сидельникова, 1986). В цьому дуже допомогає Internet, як 

джерело інформації (знань), що сприяє розширенню інформаційного поля, 

надає можливість для самоосвіти і придбання нової інформації, а також 

швидкого і якісного обміну інформацією за допомогою електронної пошти. 

Будь яка діяльність потребує не тільки знань, а й вмінь. В арсеналі 

різноманітних форм навчання важлива роль належить пошуковій орієнтації, в 

основі якої – критичне і творче мислення, образне сприйняття матеріалу. Все це 

ми враховуємо, плануючи самостійну роботу студентів на нашій кафедрі - 

підготовка доповідей на заняттях студентського наукового гуртка і 

семінарських заняттях. Практично всі студенти, які проходять навчання на 

кафедрі, працюють над рефератами за обраною тематикою. Немає жорстких 

обмежень у розмірі роботи, тому з’являється можливість працювати у відносно 

вільному стилі. При цьому студенти звертаються до прикладної програми 



Microsoft Word, яка надає можливість друкувати і редагувати текст, якісно 

оформити творчу роботу. Додається і складання бібліографії за тематикою. 

Слід показати як можна користуватися словниками, енциклопедіями, 

бібліографічними покажчиками, списками цитованої літератури і т.п. Така 

робота проводиться сумісно із бібліотекою навчального закладу, де існують 

дані позиції в електронному варіанті. Цей вид роботи формує професійний 

інтерес і компетентність, пробуджує пізнавальну діяльність, виробляє гнучкість 

мислення, уміння самостійно працювати. 

Інтерактивні технології можна представити як різновид активних методів 

навчання. Але їх виділяють в окремий розділ, щоб підкреслити важливу роль 

цих технологій у сучасній освіті. Суть інтерактивних технологій полягає в 

тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. 

„Інтерактивний” означає здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу с 

чимось (комп’ютером) або кимось (людиною). Інтерактивні технології 

найбільше сприяють формуванню у студентів умінь і навичок, виробленню 

особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії 

в навчанні. 

Одним із головних завдань вищої медичної школи є підвищення якості 

знань студентів. Для удосконалення навчального процесу необхідним є 

впровадження більш інтенсивних способів навчання і контролю знань. 

Комп’ютерне тестування – є однією з оптимальних форм проведення контролю 

знань студентів. Включення комп’ютерного тестового контролю до 

підсумкового заняття  надає можливість підвищити об’єктивність загальної 

оцінки.  

Результат навчально-виховного процесу залежить від забезпеченості 

різноманітними засобами навчання. Сучасний викладач  використовує безліч 

додаткових методичних засобів, окрім підручника. Дидактичний принцип 

наочності є одним із основних у навчанні. Засоби наочності забезпечують 

більш повне уявлення поняття, що сприяє більш міцному засвоєнню матеріалу. 

Комп’ютеру приділяється особлива увага як засобу наочності. Взагалі 



комп’ютер забезпечує багато дидактичних можливостей: надання текстової 

інформації на екрані монітора, організація колективного мислення, 

демонстрація відеоінформації, з’являється можливість застосовувати різні 

матеріали одночасно (відео-файли, звукові файли, зображення та ін.). 

Мультимедійні презентації міцно увійшли до нашого життя. Кожен 

викладач кафедри, який має практичні навички володіння інформаційними 

технологіями, використовує їх у своїй повсякденній роботі. Презентації можуть 

мати різні форми. Найбільш ефективно використовувати презентації під час 

проведення заняття-лекції, практичного заняття, самостійної роботи, 

тестування. На практичному занятті можна використовувати матеріали з мережі 

Internet. Застосування комп’ютерів в учбовому процесі збільшує об’єм 

інформації, що повідомляється на практичному занятті, активізує пізнавальну 

діяльність студентів.  

Сутність інформатизації освіти  полягає в створенні умов для вільного 

доступу до великих об’ємів активної інформації в базах даних, базах знань, 

електронних архівах, довідниках, енциклопедіях. При цьому припускається, що 

чим більший обсяг знань, тим результативнішою буде дія. Але обмірковане 

використання систем автоматизації професійної діяльності потребують досить 

високої кваліфікації, якою студенти ще не володіють. Нерідко вони з успіхом 

володіють лише апаратними і програмними компонентами автоматизованої 

системи. При цьому професійна кваліфікація в предметній області росте 

повільно, або зовсім не росте. Перенавантаження навчальною інформацією 

призводить до помітного розриву між теорією і практикою, діяльністю та її 

інформаційним забезпеченням. 

В умовах глобалізації знань (інформаційні потоки, Internet тощо) 

навчання повинно бути спрямоване на забезпечення засвоєння всіма 

студентами без винятку обов’язкового мінімуму (на рівні державних 

стандартів) знань, що дозволяє продовжувати освіту або зайнятися трудовою 

діяльністю після отриманої спеціальної підготовки, і тим самим надати освіті 

доступного, демократично гуманітарного характеру та надання можливості 



здібним або особливо обдарованим студентам максимально розвинути свої 

позитивні нахили і  задовольнити свої пізнавальні інтереси.  

Широке застосування таких інформаційних технологій як програмоване 

навчання, експертні системи, мультимедія, імітаційне моделювання, предметні 

комп’ютерні практичні заняття сприяє підвищенню пізнавального інтересу та 

творчої активності студентів, дозволяє здійснювати особистісний підхід до 

студентів та поетапне засвоєння знань, умінь і навичок. Використання 

комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на практичних заняттях з різних 

базових дисциплін дає змогу зробити  висновок, що ЕОМ – це не тільки 

потужний інструмент, а й повною мірою третій партнер у педагогічній 

взаємодії, який дає іншим його учасникам великі можливості в переробці 

інформації. Отже, переваги застосування нових інформаційних технологій 

виявляються саме у вирішенні психолого-педагогічних проблем, пов’язаних із 

розвитком особистості студента та підвищення ефективності процесу навчання. 

 


