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на забезпечення необхідних умов для впровадження сучасних освітніх технологій. Перспектива 
подальшої роботи полягає в розробці універсальних моделей упровадження в освітній процес 
інноваційних технологій, які б ураховували як психологічні, так і соціальні чинники.

Однією з нових сучасних форм навчання є використання мережі Інтернет. На кафедрі 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів створено веб-сайт, який, крім інформаційної функції, дає 
можливість психологічно і теоретично підготувати лікарів-інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-3». Для 
цього на кафедрі створена і використовується методика он-лайн тестування. Для нього сама система 
формує кожному лікарю варіант із 200 питань із загальної бази. Під час тестування система за
пам'ятовує ті питання, на які лікар-інтерн не відповів. Коли наступного разу лікар-інтерн розв'язує тес
ти, сама система створює новий варіант завдань, у який у першу чергу включає ті питання, на які до 
цього інтерн не відповів. Описаний вище процес повторюється циклічно. Таким чином підвищується 
ступінь теоретичної та психологічної підготовки лікаря-інтерна до ліцензійного іспиту «Крок-3. 
Стоматологія».
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В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ- ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Хміль Т.Л., Вітко Ю.М., Сенчакоеич Ю.В., Казакова К.С.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Автори статті доводять, що застосування сучасних технологій управління навчальним процесом на кафе
дрі післядипломної освіти лікарів- стоматологів ВДНЗУ «УМСА» дозволить здобути післядипломну медичну 
освіту світового рівня, стати конкурентоспроможним фахівцем, надавати кожному громадянину сучасну 
стоматологічну допомогу і мати можливість вибору праці в будь-якій країні.

Ключові слова: модернізація освіти, технології управління, навчальний процес, післядипломна освіта.

На кафедрі післядипломної освіти педагогічний процес виконується у вигляді тріади: освіта, на
вчання і виховання [3]. Сучасні технології управління навчальним процесом скеровані на модернізацію 
освіти, підвищення якості навчання і вдосконалення виховання [4].

Необхідність розробки моделювання технології управління навчальним процесом у вищому медич
ному навчальному закладі зумовлюється двома головними причинами. По-перше, нагальною потре
бою сьогодення стає підвищення якості вищої освіти, від якої залежать характер та ефективність соці
ально-економічного і соціокультурного розвитку України [5]. По-друге, сучасним вищим медичним на
вчальним закладам необхідні нові підходи до забезпечення якості освіти, які б відповідали світовим 
тенденціям і впливали на конкурентоспроможність освітніх послуг.

Управління - функція організованих систем різної природи, яка забезпечує цілість структури, реалі
зацію її програм і цілей [7].Натепер у галузі післядипломної медичної освіти накопичено значні напра- 
цювання, які охоплюють різноманітні аспекти управління професійною підготовкою лікарів.

Провідною ідеєю роботи кафедри післядипломної освіти лікарів -  стоматологів ВДНЗУ «УМСА» є 
досягнення високої якості освіти, П результативності та конкурентоспроможності завдяки сучасним 
технологіям управління навчальним процесом,Провідна мета післядипломної освіти - це поглиблення 
теоретичних знань з основних розділів стоматології та закріплення їх на практиці. Збільшення часу 
роботи молодих лікарів із пацієнтами сприяє розвитку клінічного мислення. Дуже важливим моментом 
формування лікаря-спеціаліста є можливість навчання на кафедрі згідно з навчальним планом, що 
передбачає опанування теоретичними знаннями, вміннями і практичними навичками, проведення нау
ково-дослідної роботи [1], Практичні знання і навички лікарі здобувають на кафедрі та на заочних клі
нічних базах, які курують викладачі кафедри, що відповідає необхідним вимогам [6].

Управління навчальним процесом на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ 
«УМСА» виконується за відповідними принципами. По-перше, діє система «поточний контроль», осно
вне завдання якої - облік успішності та відвідуваності занять. За допомогою поточного контролю опе-
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ративно стежимо за ходом навчання, бо, як відомо, є пряма залежність успішності від відвідуваності 
занять. Своєрідним індикатором якості навчального процесу стають проміжні атестації на кафедрі та 
заочних базах, які дозволяють комплексно оцінити стан навчального процесу з урахуванням багатьох 
факторів (теоретичні знання, практичні навички, заповнення медичної документації та ін.). Важливе 
місце в управлінні навчальним процесом займають семінарські заняття лікарів-інтернів, магістрів, клі
нічних ординаторів, забезпечуючи виконання низки вимог до якості підготовки молодих лікарів, -  умін
ня самостійно поповнювати і поновлювати знання, вести пошук, приймати оригінальні рішення, бути 
творчою особистістю. У зв’язку з цим зростає роль семінарських занять у індивідуалізації навчання, 
особливо його методичного спрямування, формування творчого мислення.

На кафедрі діє й інша технологія управління науковою роботою молодих учених - наукові конфере
нції, де лікарі-інтерни, магістри та клінічні ординатори поряд із засвоєнням нового матеріалу мають 
можливість повторити теоретичні питання, які вивчали у виші. Під час дискусії молоді лікарі здобува
ють навички інтерпретувати результати отриманих під час обстеження і додаткових досліджень даних, 
правильно формулювати діагноз, визначати тактику лікування.

Отже, семінарські заняття і наукові конференції під час навчання в інтернатурі, магістратурі та клі
нічній ординатурі дозволяють об’єктивно оцінювати загальний рівень підготовки молодого лікаря і 
сприяють розвитку дієвих фахових якостей майбутнього стоматолога. Також ці заходи привчають до 
виступу перед аудиторією, що сприяє створенню творчої обстановки на занятті, формує в молоді від
повідальність за свою справу.

Одне з основних завдань післядипломної освіти лікарів-інтернів - це формування та закріплення 
навичок самостійного навчання в подальшій роботі на місцях. Основною складовою частиною цього 
завдання є робота з науковою літературою: регулярне ознайомлення з медичною періодикою, вміння 
виділити основні моменти з прочитаного та зіставити нову інформацію з тими знаннями, які лікар мав 
до цього. Однією з форм роботи в цьому напрямі є проведення конференцій під час навчання на оч
ному циклі.

З метою створення системи програмно-цільового управління якістю підготовки фахівців у ВДНЗУ 
«УМСА» використовуються: трирівневі ліцензійні іспити, останній рівень -  «Крок-3», який проводиться 
на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів; - практично орієнтована державна атестація, 
захист магістерської роботи, які дозволяють сформувати систему сертифікації лікарської діяльності 
шляхом застосування стандартизованих методів управління якістю підготовки фахівців.

Розвиток медичної освіти на сучасному етапі, його структурні перетворення гармонійно поєднують
ся з модернізацією навчального процесу. На кафедрі запроваджуються нові навчальні технології, що 
відповідають вимогам часу і досягненням медичної та педагогічної наук, створюються узагальнені на
уково-методичні рекомендації для оптимізації навчального процесу, впроваджуються інноваційні роз
робки. Успішно розвиваються інформаційно-комунікаційні технології навчання, що забезпечують удо
сконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність післядипломної освіти, підго
товку молодих лікарів до професійної діяльності в інформаційному суспільстві [2]. Кафедра обладнана 
мультимедійними системами та має доступ до глобальної мережі Internet. Для управління навчальним 
процесом та забезпечення моніторингу освіти використовується система інформаційно-аналітичного 
забезпечення.

Викладачами кафедри здійснюється робота з перевірки ефективності нововведень, модернізації 
методів, засобів і форм навчання.

Одним із основних чинників підвищення якості освіти на кафедрі стало впровадження в навчальний 
процес інноваційних технологій, формування системи інформаційного освітнього середовища відпові
дно до сучасних досягнень науки і техніки. У навчальному процесі широко застосовуються інформа
ційні, проблемні, розвивальні, проектні, інтерактивні, фантомні, індивідуальні, інтегровані, дистанційні 
технології. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів використовує системне поєднання ау- 
диторних і позааудиторних занять, спрямовує наукову роботу на пошук і творче засвоєння інновацій
них ідей вітчизняної та світової науки і практики.
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