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Кафедра дитячої хірургічної стоматології випускова і відіграє важливу роль у процесі 
становлення лікаря-стоматолога при переході від теоретичних знань до самостійної 
практичної діяльності. Основним завданням є викладання тематичного матеріалу та 
закріплення теоретичних знань і практичних умінь з акцентом на вікові анатомо
фізіологічні особливості дитячого організму при вирішенні питань диференційованої 
діагностики і підходу до застосування нових методів лікування. Це сприяє розвитку клі
нічного мислення і комунікативної компетентності.

Практичні заняття зі студентами IV та V курсів стоматологічного факультету тради
ційно проводяться на клінічних базах лікувальних установ. Навчальна програма з дитя
чої хірургічної стоматології побудована щільно, теми практичних занять широкі, досить 
складні, потребують якісних базових теоретичних знань. Ці проблеми досить успішно 
розв'язуються зі студентами V курсу, де практичні заняття тривалі (6 академічних год.), 
а розклад складено за цикловим принципом, що дає можливість у часовому аспекті 
реалізувати всі навчальні завдання, відпрацювати та вдосконалити мануальні навички. 
Але таке заняття потребує дуже напруженої роботи на досягнення продуктивних ре
зультатів. Найслабшим місцем традиційного навчання є пасивність студентів за високої 
односторонньої активності викладача. Така схема з використанням усного опитування 
під час теоретичної частини та прийому хворих під час відпрацювання практичних нави
чок при обмеженій активності студентів малоефективна. Вона призводить до низького 
сприйняття суті питання, що обговорюється, розсіювання уваги, втоми та втрати інтере
су до предмета вивчення. Практичні заняття на IV курсі тривалістю 2 академічні год. 
видаються ще більш напруженими та завантаженими, але вони низькопродуктивні. Об'
ємні складні навчальні теми передбачують значне домашнє завдання, що часто знижує 
бажання та інтерес до осмислення великого обсягу матеріалу.

При цьому є ще й особливості мотивації вивчення предмета. Відверто кажучи, при _ 
виборі майбутнього напрямку професійної діяльності спеціальність «Дитяча хірургічна 
стоматологія» не є популярною, що формує спочатку в студентів поверхневе ставлення 
до дисципліни. Але досвід показує, що практично кожному стоматологу у своїй роботі не 
раз випадає нагода.лікувати дітей. І досить часто вони застосовують клінічний підхід як 
до дорослих, що може призводити до помилок на етапах діагностики, лікування і, як 
правило, до негативних наслідків, а інколи і до фатальних. Тому перед викладачем 
постає дуже відповідальне завдання: довести важливість знання особливостей дитячого 
організму у віковому аспекті та індивідуальність відповідних реакцій на хворобу. Для 
вирішення цього завдання дуже важливе вміння викладача спонукати студента до акти
вних дій, викликати його бажання працювати творчо і результативно. З цією метою на 
практичних заняттях ми застосовуємо також активні методи навчання. А найефективні
шими з них, на нашу думку, є розгляд конкретних ситуаційних клінічних випадків.

Практичні заняття з дитячої хірургічної стоматології розпочинаються тради
ційно: з визначення актуальності, мети та з'ясування початкового рівня знань методом 
тестування, для якого використовуються тести, створені співробітниками кафедри та 
залучені з банку іспиту «Крок 2. Стоматологія», які щорічно оновлюються. Письмове 
тестування та за допомогою комп'ютера застосовується на всіх етапах навчального 
процесу, що забезпечує об'єктивність оцінки початкового, поточного, тематичного і під
сумкового контролю знань та вмінь.

Тестування як метод визначення рівня знань має низку переваг: ставить усіх студен
тів у рівні умови, дає можливість визначити ступінь засвоєння ключових моментів, умінь, 
є критерієм оцінки у вигляді документованих результатів у жорстко регламентований 
час. Стандартизована форма оцінки дозволяє співвіднести рівень досягнень студентів із 
предмета в цілому та окремих його розділів і є однією зі складових компонентів підгото
вки до успішного складання ліцензованого інтегрованого іспиту, особливо в студентів із 
середнім рівнем успішності. Зате аналіз помилкових відповідей на тестові завдання, 
складені‘ у вигляді ситуаційних задач, дає можливість залучити до обговорення всіх 
студентів, активізує пошук професійного вирішення того чи іншого питання з включен
ням клінічного мислення, залученням базових знань та умінь.
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З метою опанування практичними навичками студентам необхідна постійна робота з 
пацієнтами, але ж не завжди вдається на кожному занятті продемонструвати тематич
ного хворого. Для вирішення цього питання співробітниками кафедри підготовлені фо
томатеріали власних спостережень за окремими тематичними розділами, зафіксовані 
цікаві та рідкісні клінічні випадки, етапи оперативних втручань, лікувальні маніпуляції, 
рентгенологічні знімки, результати ультразвукової діагностики, створюються мультиме
дійні презентації до практичних занять. Дидактичні матеріали викликають жвавий інте
рес, сприяють засвоєнню матеріалу і стають основою для ділових ігор, клінічного розбо
ру складних та суперечливих ситуацій.

Опанування практичними навичками на кафедрі дитячої хірургічної стоматології та
кож має свої специфічні особливості, зумовлені характерною рисою дитини -  лабільніс
тю її емоцій, а також необхідністю встановлення контакту не тільки з дитиною, а й з 
батьками, які досить часто ставляться упереджено до всіх дій лікаря. Для подолання 
цих перешкод викладачі звертають посилену увагу на формування комунікативної ком
петентності майбутніх лікарів та вміння спілкуватися шляхом власного прикладу.

Навчальна ділова гра — це моделювання конкретної ситуації або вибраних її скла
дових, яка виконується відповідно до заздалегідь обумовлених певних правил з ураху
ванням аспектів і застосованих методик. Сенс навчальної ігрової імітації полягає в тому, 
щоб навчити студента практичному вмінню при проведенні диференційованої діагности
ки клінічно схожих хвороб, безпомилковому встановленню клінічного діагнозу і призна-' 
ченню комплексу лікувальних заходів у оптимальні строки. У навчальному процесі ми 
використовуємо ділові ігри за принципом «лікар-хворий», що дає можливість відпрацю
вання вмінь збирання анамнезу, фізикального обстеження, виконання деяких лікуваль
них маніпуляцій, а також за принципом «консиліум», що .залучає до активної творчої 
роботи студентів усієї групи. Навчальна гра є додатковим методом навчання і контролю 
за якістю знань, який в умовах, наближених до реальних, дозволяє, об'єктивно визначи
ти здатність студента до самостійної професійної діяльності.

Отже, колектив кафедри розглядає інновації в освіті як джерело розвитку здібностей 
студентів і процес вироблення впевненості майбутнього фахівця в собі, у своїй конку
рентоспроможності. Завдання педагогічного колективу -  забезпечити такий рівень про
фесійної підготовки випускника, який допоможе стати йому особистістю з високим рів
нем загального інтелектуального розвитку, спроможністю приймати самостійні рішення, 
нестандартно мислити і адаптуватися до сучасних умов співіснування. Упровадження в 
освітній процес активних методів навчання та інноваційних комплексів за умов викорис
тання сучасних медичних технологій сприяє оптимізації навчального процесу, підви
щенню ефективності викладання дисципліни "дитяча хірургічна стоматологія ”.

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Т р а в е р се  Г .М .,  Ц в ір е н к о  С .М . ,  Ф а сто в е ц ь  М .М .,  Ж у к  Л . А . ,  К а л ю ж к а  0 . 0 .
Згідно із сучасними вимогами до освіти кожний молодий спеціаліст незалежно від 

спеціальності та характеру роботи має володіти як фундаментальними знаннями, про
фесійними вміннями і навичками, так і досвідом творчої та науково-дослідної роботи.

Особливого значення ці вимоги набувають у підготовці лікаря як фахівця. Робота лі
каря -  це постійний науково-дослідний та творчий процес на твердій базі фундамента
льних знань. Дещо перефразувавши виспів великого лікаря-вченого М. Амосова, можна 
стверджувати, що “немає кращої школи для творчості, ніж робота лікаря". Але є й інша, 
більш побутова думка, що практичному лікарю науково-дослідна робота взагалі не по
трібна, що рутинна лікарська практика в сучасних умовах потребує знань новітніх техно
логій та алгоритмів (протоколів) надання медичної допомоги і дотримання їх у лікуванні 
хворих. *

У підготовці студента-медика ключовим завданням є розвиток самостійності мислен
ня. При визначенні рівня самостійності виходять із того, що діяльність можна розділити 
на репродуктивну (відтворювальну) і продуктивну (творчу). В першому випадку діяль
ність здійснюється на основі заздалегідь даного зразка, в другому -  самостійність поля
гає не в отриманні результату стандартним шляхом, а в самому факті знаходження 
нового, в чомусь відмінному шляху.
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