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У вік новітніх інформаційних технологій лекції, як і раніше, залишаються однією з про
відних форм навчання в медичному вузі, а особливо на післядипломному етапі. Замінити живе 
спілкування лектора з слухачами не вдається навіть враховуючи те, що серед молоді став таким 
популярним Інтернет.

На післядипломному етапі навчання лікарів особливе місце займають клінічні лекції, які 
ще дуже давно використовувалися лекторами-клініцистами як особлива форма розвитку клі
нічного мислення, співучасті слухачів у постановці діагнозу, встановлення атмосфери довіри, 
партнерських відносин, дотримання принципів етики і деонтології.

На сьогодні пріоритет гуманістичних цінностей розвитку особистості спонукає виклада
цький склад до пошуків нових лекційних форм. До таких новацій ми відносимо проблемну 
лекцію, лекцію вдвох, лекцію-візуалізацію, лекцію з заздалегідь запланованими помилками, 
лекцію-конференцію, або консиліум, лекцію -  майстер-клас.

Проблемна лекція загалом пов’язана з творчим навчанням і умінням викладача створити 
проблемну ситуацію. Для проблемної лекції характерні створення дискусійної ситуації, її акту
алізація, представлення нового матеріалу у вигляді проблемного завдання, пошук засобів для 
її вирішення.

Досить важливою лекцією, яка має практичне значення на післядипломному етапі навчання 
є лекція-візуалізація, котра передбачає ефективну реалізацію принципу наочності. Така лекція 
зводиться до коментування підготовлених візуальних (або аудіовізуальних) фрагментів певних 
етапів діагностики та лікування захворювань.

Лекція вдвох виникла і затвердилася в медичному вузі як спроба інтеграції великого науко
вого матеріалу різних дисциплін при розгляді найбільш складних проблем. Наприклад, в акаде
мії є позитивний досвід читання таких лекцій професорами кафедр онкології та післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів, інфекційних хвороб із епідеміологією та післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів, акушерства і гінекології та педіатрії. Лекція удвох моделює реальну ситу
ацію обговорення теоретичних і практичних питань двома фахівцями у формі діалогу.

Лекція з заздалегідь запланованими помилками виконує одночасно мотиваційні, діагнос
тичні і контрольні функції. На післядипломному етапі освіти лікарів-інтернів та лікарів-курсан- 
тів матеріалом для подібної лекції можуть стати лікарські помилки (діагностичні, поведінкові, 
етичні і т.і.).

Лекція-консиліум, або конференція, передбачає попередню спільну підготовку до неї лек
тора та слухачів. Для лекції-консиліуму лектор заздалегідь повідомляє лікарям тему лекції, 
просить їх письмово поставити питання, що цікавлять їх, сортує ці питання за змістом і готує 
лекцію. Такі лекції, у вигляді клінічних розборів складних діагностичних та лікувальних ситу
ацій, широко практикуються для лікарів-інтернів та лікарів-курсантів кафедрами сімейної 
медицини і терапії, внутрішніх хвороб і медицини невідкладних станів, акушерства і гінеколо
гії, педіатрії, нервових хвороб з нейрохірургією.

Лекції-конференції набули особливого значення на післядипломну етапі навчання, осо
бливо з впровадженням елементів дистанційної освіти. В академії на факультеті післядиплом-
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ної освіти практикується проведення лекцій-конференцій у режимі on-line кафедрами, які 
мають філії у містах Чернігові, Миргороді, Кременчуці.

Останнім часом досить поширеними стали лекції -  майстер-класи. Такий вид лекції врахо
вує не тільки теоретичні потреби слухачів, але й дає можливість закріпити прослуханий мате
ріал практикою. Лекції майстер-класи активно проводять кафедри факультету: післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів, лікарів-ортодонтів, лікарів стоматологів-ортопедів, акушерства і 
гінекології №2,

Досвід проведення занять із лікарями-інтернами та лікарями-курсантами на післядиплом- 
ному етапі навчання показує, що лекція -  є активним методом навчання і залишається акту
альною, потребує постійного вдосконалення форм її проведення та підвищення професійної 
майстерності лектора.


