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Для  кращого  оволодіння  новими   знаннями  та  вміннями  на  кафедрі

післядипломної  освіти  лікарів-стоматологів   з  лікарями-інтернами  і

лікарями-курсантами  проводиться  навчання   з  використанням  елементів

дистанційної освіти, що дозволяє покращити процес засвоєння необхідного

матеріалу. 
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Альтернативною  формою  здобуття  знань,  яка  нині  широко

застосовується в Україні та в країнах СНД, є  дистанційне навчання  [4]. Це

нова форма організації освітнього процесу, що ґрунтується на використанні

як  кращих  традиційних  методів  навчання,  так  і  нових  інформаційних  і

телекомунікаційних  технологій,  а  також  на  принципах  самостійного

навчання,  призначена  для  широких  верств  населення  незалежно  від

матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Дистанційне

навчання  дає  змогу  впроваджувати  інтерактивні  технології  викладання

матеріалу,  здобувати  повноцінну  освіту,  підвищувати  кваліфікацію

співробітників у територіально розподілених місцях.  Процес навчання може

відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет [1]. 

Дистанційне навчання визначають як  «технологію отримання знань за

допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають, і

викладача  відбувається на відстані». У дистанційному навчанні змінюються

роль і вимоги до викладачів. Лекції становлять лише невелику частку. Процес

навчання орієнтує лікарів на творчий самостійний пошук інформації, вміння

здобувати  необхідні  знання  і  застосовувати  їх  у  вирішенні  практичних

завдань  із використанням сучасних технологій [5].  Викладачі дистанційних

курсів  мусять мати  універсальну  підготовку  –  володіти  сучасними



педагогічними й інформаційними технологіями, бути психологічно готовими

до  роботи  з  інтернами  і  курсантами  в новому  навчально-пізнавальному

середовищі.  Завдяки  таким  засобам  дистанційного навчання  як  дискусійні

форуми,  електронні  обговорення  засвоєного  матеріалу  створюється  нове

навчальне  середовище,  в  якому  слухачі  почувають  себе  невід’ємною

частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання. Викладачі  мають

володіти  методами створення  і  підтримки такого навчального середовища,

розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального

процесу, підвищувати творчу активність і власну кваліфікацію. 

В  Україні  положення  про  дистанційне  навчання регламентується

постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23.09.2003 року,  якою

затверджена  «Програма  розвитку  системи  дистанційного  навчання»,  що  є

частиною  системи  освіти  України  з  нормативно-правовою  організаційно

оформленою  структурою,  кадровим,  системотехнічним,  технічним  і

фінансовим  забезпеченням,  що  реалізує  дистанційне  навчання  вищої  та

післядипломної самоосвіти  [4]. Згідно з програмою дистанційне навчання -

це  індивідуалізований  процес  засвоєння  знань,  умінь,  навичок  і  способів

пізнавальної  діяльності,  що  відбувається  за  опосередкованої  взаємодії

віддалених  один  від  одного учасників  у  спеціалізованому  середовищі,  яке

створене на основі  сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних

технологій [2]. 

У процесі  дистанційного  навчання  використовуються  дистанційні

інформаційні  продукти,  достатні  для навчання  за  окремими дисциплінами.

Цю форму навчання називають «освітою  протягом усього життя» через те,

що більшість тих, хто навчається, - дорослі люди (лікарі-курсанти ТУ, ПАЦ).

Вони  мають вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації

або розширення сфери діяльності в багатьох виникає потреба швидко і якісно

засвоїти  нові  знання  і  вдосконалити  навички.  Саме  для  цієї  категорії

дистанційне навчання може стати оптимальною формою навчання. 



Переваги  дистанційного  навчання переконливі. По-перше, навчання

відбувається за схемою «24 x 7» або «anywhere-anytime»: той, хто навчається,

може сам обирати час і місце навчання (вдома,  на роботі та ін.). По-друге,

індивідуальний підхід  до кожного.  Викладач дистанційної  форми виступає

більше в ролі помічника, наставника,  порадника, саме тому за кордоном він

називається  tutor  (тьютор).  Крім  індивідуальної  роботи,  в  системах

дистанційного навчання  часто  організовується  робота  в невеликих  групах.

Робота в групах може суттєво впливати на засвоєння навчального матеріалу.

По-третє, - обмежена тривалість за високої якості навчання.

Найпопулярнішим  стало  навчання  за  програмами,  які  мають  чітке

спрямування: ті, хто навчаються, отримують тільки ті знання і навички, які

необхідні  для  виконання  їхньої  роботи.  Зазвичай  тьютори  мають  багатий

досвід практичної роботи у своїй галузі, при цьому основна увага в процесі

навчання приділяється практичному застосуванню знань і розгляду реальних

прикладів. Так,  для  лікарів-курсантів  та  інтернів  проводяться   курси  в

приватних  клініках  міста,  на  базах  кафедри  «Аполлонія»,  «Махаон»,

«Ортекс».

Необхідні  умови  для  дистанційного  навчання  -  бажання  навчатися  і

вміння  працювати  самостійно,  доступ  до  комп'ютера, вихід  до  мережі

Internet.  Якщо  такої  можливості  немає,  використовується  кейсова  форма:

лікарю-інтерну  видається  «кейс»,  що  містить  усі  необхідні  навчальні

матеріали  і  посібник.  Від  уміння  працювати   самостійно  залежить

ефективність  навчального процессу [3]. На кафедрі післядипломної освіти

лікарів-стоматологів завдяки впровадженню сучасних інноваційних Інтернет-

технологій лікарі-інтерни і лікарі-курсанти  мають можливість підвищувати

професійну  кваліфікацію  в  зручний  для  них  час  як  у  післядипломних

навчальних  закладах,  так  і  дистанційно,  в  тому  числі  в  режимі  on-line

конференцій  і телемостів між лікарями-стоматологами  різних міст України,

наприклад, Київ – Харків – Полтава – Суми, отримуючи при цьому актуальну



інформацію  щодо  нових  методів,  засобів,  новітніх  технологій  у  сучасній

стоматологічній науці.

Висновок. З урахуванням глибшого оволодіння сучасними знаннями і

вміннями  на  кафедрі  післядипломної  освіти  лікарів-стоматологів  ВДНЗУ

«УМСА»  для  лікарів-інтернів  і  курсантів  доцільно  проводити  навчання  з

використанням  елементів  дистанційної  освіти,  що  дозволяє  покращити

процес засвоєння необхідного матеріалу. 
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