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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ НА КАФЕДРІ 
ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ 

Каськова Л. Ф., Амосова Л. І., Новікова С. Ч., Кулай О. О., Андріянова О. Ю.,  
Павленко С. А. 

Вищий державний навчальний заклад України  «Українська медична стоматологічна академія» 
Розглянуто проблему контролю якості підготовки майбутніх лікарів-стоматологів у сучасних умовах. 
The article examines the problem of controlling the quality of future dentists’ training in modern conditions. 
Ключові слова: контроль, якість, освіта, навчальний процес. 

Сучасна освіта є одним із найважливіших факторів стійкого розвитку суспільства, конкурентоспроможності та 
національної безпеки нашої держави. Якість освіти в наш час виступає найважливішим показником конкурентних 
переваг того чи іншого навчального закладу [1; 7]. 

Якість освіти, тобто якість викладання і навчання у вищих навчальних закладах, відображає міру, в якій нав-
чальна діяльність і навчальні засоби допомагають студентам досягти відповідних цілей навчання, визначених 
навчальною програмою [3]. Якість освіти ‒ категорія, яка своєю суттю відображає різні аспекти освітнього процесу 
– філософські, соціальні, педагогічні, політичні, демографічні, економічні та ін. Формулюючи поняття якості освіти, 
можна визначити її через складові, до яких належать освітні стандарти, професіоналізм, сучасні технічні засоби 
навчання, сучасні педагогічні технології, якість навчання, навчально-виробнича база, освітній менеджмент, 
соціальне партнерство і багатоканальне фінансування [5]. 

Нові вимоги, зумовлені реформуванням системи медичної освіти, передбачають формування такої якості, яка 
відповідає потребам особистості студента, вимогам сучасного суспільства і забезпечує інтеграцію у світовий 
освітянський простір [8]. 

Контроль якості підготовки студентів – один із найважливіших елементів вищої освіти. Тому важливо, щоб 
оцінювання завжди проводилося професійно і при цьому бралися до уваги знання щодо процесів тестування й 
екзаменаційних процесів. Оцінювання також дає важливу інформацію навчальним закладам про ефективність 
викладання і підтримки студентів [6]. 

Нині неможливо уявити навчальний процес у вищій школі без використання інформаційних технологій і 
засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до великої 
кількості різних видів інформації. Саме застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління 
освітою дозволяє нинішнім студентам оволодіти такими знаннями, вміннями й навичками, які є гарантом 
найповнішої реалізації здібностей і професійно-значущих якостей особистості. 

Провідним напрямом упровадження сучасних інформаційних технологій у підготовку студентів стала розробка 
автоматизованих систем контролю знань. Використання тестів у навчальному процесі надійно ввійшло у світову 
педагогічну практику. Постійно розвиваються наші уявлення щодо призначення і педагогічних можливостей 
тестів, їхньої форми та форматів запитань [4]. 

Переваги тестового контролю безумовні: 
– об’єктивність; 
– контроль знань багатьох студентів за відносно короткий проміжок часу; 
– отримання результатів тестування відразу після його проведення; 
– самостійна розробка тестових завдань викладачами кафедри відповідно до пройденого матеріалу; 
– можливість постійного поповнення тестової бази даних. 
Оцінювання знань студентів на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних 

захворювань виконується відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія». 

З метою поточного контролю знань студентів на кожному практичному занятті початковий рівень знань 
перевіряється шляхом вирішення тестових завдань (згідно з темою заняття), створених співробітниками кафедри 
відповідно до вимог стандартів освіти і ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України». До одного варіанта розроблених на 
кафедрі тестових завдань входять від 10 до 30 ситуаційних задач з однією правильною відповіддю з п’яти. Сту-
дент обирає одну відповідь, яка, на його думку, є найбільш правильною, та заповнює бланк для автоматизованої 
перевірки. Найважливіший момент такого методу контролю знань ‒ наявність зворотного зв’язку, тобто після 
оцінювання результатів викладач обов’язково проводить аналіз правильності розв’язання кожного тестового зав-
дання із залученням до обговорення всіх студентів групи. 

Постійний контроль відіграє важливу роль – привчає студентів до систематичної праці, з’ясовує обсяг, рівень і 
якість засвоєного навчального матеріалу, сприяє вмінню аналізувати тощо. 

Підсумковий тестовий контроль знань студентів як допуск до складання підсумкового модульного контролю чи 
семестрової підсумкової атестації проводиться на кафедрі наприкінці весняного семестру після завершення вив-
чення певних розділів відповідної дисципліни. Тривалість такого контролю – 50 хвилин. До одного варіанта вхо-
дять 50 ситуаційних задач з однією правильною відповіддю з п’яти. Для підсумкового контролю використовуються 
тестові завдання з відкритого банку ліцензійного іспиту «Крок 2. Стоматологія», розміщеного на офіційному сайті 
ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і 
«Фармація» при МОЗ України». 

У комп’ютерному класі академії на базі відділу ТЗН на електронних носіях проводиться підсумковий контроль 
знань, під час якого студенти вирішують тестові завдання (2 і 3 курси) чи тестові ситуаційні задачі (4 і 5 курси). До 
кожного варіанта завдань входять 20 питань чи ситуаційних задач з однією правильною відповіддю з п’яти. Прак-
тика показала, що застосування комп’ютерних (тестових) систем контролю знань студентів сприяє об’єктивізації 
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перевірки знань і підвищує мотивацію студентів до навчання. 
Отже, переваги комп’ютерного (тестового) контролю знань студентів безумовні, проте постійне використання 

такої форми контролю поступово відтісняє на другий план найважливішу частину заняття з клінічних дисциплін – 
практичну професійно-орієнтовану роботу студентів. Іноді студент, який добре вирішує тестові завдання, не може 
обґрунтувати свою відповідь. Його знання часто фрагментарні, базуються на стандартних моделях ситуацій, що 
неодноразово повторюються, а клінічного мислення і практичної підготовки бракує. 

З метою безпосереднього контакту викладача зі студентом, під час якого виявляється загальний рівень знань 
із дисципліни і проводиться повний клінічний розбір пацієнта чи певної клінічної ситуації, семестрова підсумкова 
атестація та підсумковий модульний контроль знань студентів на кафедрі проводяться у вигляді усного особисто-
го спілкування екзаменатора і студента. 

Для об’єктивної оцінки знань студентів проведено розподіл між особою, яка навчає студентів протягом семе-
стру, й особою, яка проводить підсумковий модульний контроль (підсумкову семестрову атестацію). Зазвичай 
підсумковий контроль знань студентів виконують завідувач і провідні доценти кафедри. 

З метою уникнення суб’єктивізму в оцінюванні знань процедура оцінки знань і вмінь студентів формалізована. 
Матеріали для оцінки знань спираються на вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-
професійної програми. Ці матеріали надаються студентам із початку вивчення відповідної дисципліни. За цих 
умов викладач перетворюється з особи, яка сама навчає і сама контролює рівень знань, на особу, яка прагне до-
помогти студенту засвоїти певні знання і вміння, передбачені стандартами освіти. 

Без сумніву, основною складовою якості освіти є теоретична підготовка студентів. Однак сучасний 
професійний медичний працівник має володіти не лише теоретичними знаннями, а й високоточними 
відпрацьованими практичними навичками, вміти миттєво приймати правильні рішення в умовах стресу і дефіциту 
часу. Єдиним ефективним способом досягнення таких цілей є безпосередня робота з пацієнтами [2; 9]. 

Особливу роль у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців відіграє виробнича практика, яка 
послідовно продовжує навчальний процес і органічно поєднує теорію з практикою. Вона дозволяє студентам пе-
ренести здобуті в процесі навчання знання і вміння в клінічну ситуацію, самостійно приймати рішення, 
обґрунтовуючи їхню доцільність перед керівником практики, навчитися субординації та роботі в колективі, сфор-
мувати навички професійного спілкування. 

З метою закріплення знань, здобутих у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в 
умовах майбутньої діяльності, на базі кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою 
стоматологічних захворювань для студентів стоматологічного факультету і факультету підготовки іноземних 
студентів проводяться три виробничі практики у відділеннях дитячих лікувально-профілактичних стоматологічних 
закладів: 

– після ІV навчального семестру протягом двох тижнів – виробнича практика «Сестринська практика в 
стоматології»; 

– після VІ навчального семестру протягом двох тижнів – виробнича лікарська практика з профілактики 
стоматологічних захворювань; 

– серед ІХ навчального семестру протягом трьох тижнів – виробнича лікарська практика з дитячої 
стоматології. 

Зміст і послідовність виробничих практик визначаються типовими і наскрізними програмами, які розробляють-
ся і затверджуються Міністерством охорони здоров’я України та містять чіткий перелік знань, умінь, навичок, яки-
ми мусять оволодіти студенти під час практики, рекомендації щодо видів і форм перевірки, форми звіту студентів 
про перебування на практиці. Форми контролю і система оцінювання знань студентів використовуються 
відповідно до вимог програми відповідної дисципліни і «Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія». 

Підсумкове оцінювання якості підготовки випускників виконує державна екзаменаційна комісія, голову якої 
затверджує Міністерство охорони здоров’я України, а склад комісії визначає академія. 

Отже, лише поєднання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із традиційними методами контролю 
якості знань студентів забезпечить підготовку майбутнього фахівця до життєдіяльності у відкритому 
інформаційному суспільстві та поступовий перехід освіти на новий якісний рівень. 
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