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«Сучасні технологи управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах»

закріплення навички. Третій етап характеризується досягненням стадії автоматизованого виконання. 
При цьому легкість та швидкість опанування навичкою, її якість свідчать, певною мірою, про рівень здіб
ностей студента до медичної професії. Тому для засвоєння практичних навичок на кафедрі розроблені 
алгоритми виконання кожної маніпуляції, передбаченої програмою. По-перше, обов’язковим є усний 
розбір виконання навички, а в подальшому демонстрація виконання на фантомах.

У процесі навчання важлива роль надається методиці контролю та оцінювання отриманих знань і 
контролю за етапами навчання. На практичному занятті проводиться контроль засвоєння практичних 
навичок, розв’язання ситуаційних задач і тестових завдань. Відповідно до календарно-тематичного 
плану занять викладачами кафедри розроблені ситуаційні задачі та тестові завдання, які включають 
ключові питання теми.

Отже, використання новітніх методів вивчення дисциплін, таких як ділові ігри, тренінги, сприяють 
зацікавленості поглибленим вивченням предмета, систематизують засвоєні знання, дозволяють роз
винути творче мислення, залучити всіх без винятку студентів у процес обговорення й обґрунтовування 
власної думки, розвинути повагу до колег та альтернативних ідей і пропозицій.

Висновки. Поєднання традиційних методів навчання з інноваційними оптимальне для студентів 2 
курсу при вивченні дисципліни «Догляд за хворими», оскільки цікаве й ефективне для сучасного сту
дента. Особливо ефективним, на нашу думку, є використання ігрових методів навчання при вивченні 
теми «Особливості гігієни дітей та догляд за ними в стаціонарі дитячої лікарні» й «Особливості органі
зації харчування здорових дітей першого року життя та дітей різного віку».

Опанування практичними навичками під час виробничої практики займає чільне місце в підготовці 
майбутніх лікарів. Упровадження модульної системи на практиці під час навчального семестру дає 
можливість оцінити рівень навчально-пізнавальної роботи студентів із дисципліни, а також мотивувати 
студентів систематично працювати впродовж навчального семестру.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ЛІКАРІВ-СТОМА ГОЛОГІВ У ІНТЕРНАТУРІ

Хаволкіна Л.М.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Актуалізується проблема практичної підготовки лікарів-інтернів, висококваліфікованих фахівців- 
професіоналів, спроможних забезпечувати ефективність своєї праці. Окреслено основні шляхи розв 'язання цієї 
проблеми.

Ключові слова: компетентність, професійна майстерність, практичні навички.

Посилення практичної підготовки лікарів-інтернів -  важливий аспект підготовки високо
кваліфікованого сучасного фахівця. Основне завдання практичного навчання -  формування в лікаря- 
інтерна здатності перетворювати фундаментальні та прикладні знання на професійні функції. Поняття 
«професійна компетентність» означає володіння професійною діяльністю на достатньо високому рівні, 
здатність планувати свій подальший професійний шлях; користування прийомами професійного 
спілкування та усвідомлення соціальної відповідальності за результати своєї роботи, володіння прий
омами особистісного самовираження і саморозвитку в рамках професії, готовність до професійного 
зростання, позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності [1, 2, 3] Протягом навчання 
компетентність лікарів-інтернів зростає через засвоєння теоретичних знань, опанування різними прак
тичними навичками, формування клінічного мислення. Для лікаря-інтерна стоматолога важливим є 
набуття професійно-орієнтованих практичних умінь та навичок тому, що є явний розрив між теорією і 
практикою.

Після практичної роботи на заочній і очній базах навчання, контактів із працюючими спеціалістами, 
в лікарів-інтернів змінюється оцінка своїх професійних умінь. У них посилюється критичне ставлення 
до своїх знань, умінь і навичок, професійної майстерності, підвищується вимогливість до своєї 
особистої компетентності, дещо знижується уявлення про себе як про підготовленого спеціаліста, 
певним чином змінюється ставлення до обраної професії. Виникають сумніви, або навпаки,
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підтверджується впевненість у правильності вибору. Так, проведене опитування серед лікарів-інтернів 
першого року навчання показало, що вважають рівень своєї практичної підготовки достатнім 57%, а 
незадоволені ним 43%. Лікарі-інтерни другого року навчання: 78% і 22% відповідно. Керівники заочних 
баз навчання вважають, що лікарі-інтерни в навчальному закладі отримують достатню теоретичну 
підготовку, але потрібно підсилити практичну підготовку та навчання із застосуванням сучасних 
комп’ютерних технологій. Недоліки в підготовці лікарів-інтернів вони пов’язують із їхнім небажанням 
працювати за фахом, невисоким рівнем психоемоційної підготовки до роботи в колективі, недостатнім 
рівнем теоретичних та практичних знань і вмінь, безініціативністю, низьким рівнем організованості ок
ремих молодих лікарів..

Для поліпшення практичної підготовки лікарів-інтернів необхідно: максимально наблизити умови 
праці майбутнього фахівця на очній і заочній базах до сучасних умов; забезпечити практичну роботу в 
модернізованих умовах (клініка, кабінет, відділення), де є сучасна техніка, обладнання і застосовують
ся новітні технології; сприяти співпраці між викладачами кафедри та керівниками базами щодо 
підготовки посібників, методичних рекомендацій; проводити науково-дослідну роботу та впроваджува
ти в роботу новітні технології в рамках навчання; залучати фахівців-практиків, керівників різних рівнів 
до викладання окремих дисциплін, курсів, участі у фахових конференціях, семінарах, з ’їздах, 
симпозіумах тощо.

Особливо важлива роль у розвитку практичної підготовки лікарів-інтернів належить науково- 
дослідній роботі. Слід зазначити, що головні завдання науково-дослідної роботи -  це прищеплення 
молодим фахівцям початкових систематичних навичок виконання теоретичних та експериментальних 
науково-дослідних робіт, стійке й поглиблене засвоєння знань зі спеціальних дисциплін, 
розвиток аналітичного мислення, здатності до творчої роботи за вибраним фахом (терапевтична, хі
рургічна, ортопедична, дитяча стоматологія), розширення кругозору, вироблення вміння використову
вати теоретичні знання для розв’язання певних практичних завдань, формування потреби і можливос
ті самостійно поповнювати свої знання за фахом [4, 5]. Лікарів-інтернів необхідно залучати до науково- 
дослідної роботи з самого початку навчання в інтернатурі. Адже науково-дослідна робота не лише 
сприяє вдосконаленню навчального процесу, а й розкриває широке коло різноманітних наукових про
блем, розширює світогляд, виховує в майбутнього фахівця вміння спостерігати, аналізувати, форму
вати практичні вміння, виховувати риси фахівця-дослідника [2, 6].

Отже, через професійно орієнтоване навчання лікарів-інтернів (із залученням їх до практичної 
діяльності та науково-дослідної роботи) і формування професійних ціннісних орієнтирів можливе за
безпечення розвитку та вдосконалення професійних умінь і навичок.
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  

ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Хиволкіна Л.М., Дубина В. О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Обгрунтовується думка, що впровадження сучасних освітніх технологій у  навчально-виховний процес у  медич
ному виші мас супроводжуватися відповідною психологічною підготовкою як лікарів-інтернів, так і викладачів.

Ключові слова: сучасні освітні технології, психологічна готовність, психологічні недоліки.

Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збіль
шення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці спеціалі
стів вищої школи, в т.ч. медичної. Для інформаційного суспільства характерно те, що обсяг знань по
двоюється кожні 2-3 роки; обсяг інформації, що пересилається через штучні супутники Землі впро
довж двох тижнів, достатній для заповнення 19 млн. томів; у індустріально розвинутих країнах учні на
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