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ЯКІСТЬ ОСВІТИ ТА її КОНТРОЛЬ 
НА ПІСЛЯДИПЛОіМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Давиденко Г.М., Нідзельський М.Я., Давиденко В.Ю., Цветкова Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Висвітлені питання якості освіти на післядипломному етапі навчання лікарів. Головна увага зосереджена на 
проблемі застосування елементів дистанційного навчання і контролю знань при підготовці лікарів на післяди
пломному етапі, виділені основні форми можливого дистанційного контролю знань.
The article highlights the quality o f education at the postgraduate stage of doctors’ training. The main attention is focused 
on the problem of the use o f elements of distance learning and knowledge control in the process of doctors’ training at 
the postgraduate stage. Main forms of possible distance knowledge control are identified.
Ключові слова: якість освіти, контроль знань, дистанційне навчання, післядипломна освіта

Якість навчання та її контроль на післядипломному етапі підготовки лікарів набувають нового значення в су
часних умовах. Питання постає не тільки про засвоєння сукупності практичних умінь і навичок, які необхідні ліка
рям при виконанні своїх професійних обов’язків, а й про створення певних умов для розвитку творчого потенціалу 
кожного лікаря особисто [2; 7].

Аби розв’язувати проблему, необхідно мати чітке уявлення, про що конкретно йдеться, а також чітко розуміти 
зміст певного терміна. Коли говоримо про якість навчання на післядипломному етапі, то обов’язково маємо на 
увазі ступінь сформованості цілісного світогляду лікаря в того, хто навчається, і здатності до творчого мислення.

У літературі багато уваги приділяється якості освіти і методам контролю знань. Нині пропонуються сучасні під
ходи до оцінки якості знань, нові форми і методи контролю. Та досить часто вони не відповідають суті та змісту 
навчання, виходять за рамки об'єктивних реалій сьогодення. Щоб розробити методологію і методики контролю 
якості в освіті, необхідно спочатку дати відповідь на запитання: «Що таке якість? Що таке контроль? Якість чого 
ми збираємося оцінювати, а тим більше контролювати?» Важливим питанням залишається, якими мають бути 
методика і технологія контролю якості знань і підготовки на післядипломному етапі навчання [1; 5].

Контролювати навчання можна кількома шляхами: його може проводити викладач, сам студент (інтерн, слу
хач) або кожний із них за допомогою технічних засобів контролю. Вибір форми і методу контролю залежить від 
мети навчання, вікових та індивідуальних особливостей навчального контингенту, від умов, за яких проводиться 
навчання.

За даними літератури, контроль -  це виявлення, вимірювання й оцінювання знань і навичок тих, хто навчаєть
ся, тому саме поняття «контроль» включає дві складові -  перевірку (виявлення і вимірювання) й оцінювання. Ос
новна функція перевірки -  забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і слухачем, тобто отримання 
об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу для своєчасного виявлення недоліків і про
галин у знаннях [6].

Друга складова контролю знань охоплює оцінювання (як процес) та оцінку (як результат) перевірки. На післядипло
мному етапі оцінка може мати різний вигляд: бали, власне оцінка, зараховано чи не зараховано, відсоток та ін.

Важливі принципи контролю якості освіти -  це об’єктивність, систематичність, наочність (гласність).
Деякі аналітики у своїх розробках пропонують замкнутий цикл управління якістю освіти, який вони розглядають 

як процедуру розширення проблеми [5; 6]. Для цього пропонують певний алгоритм:
-  пошук проблеми (виявлення дефектів, недосконалості освіти, її форм та ін.);
-  спостереження (усвідомлення суті проблеми);
-  проведення аналізу з’ясування головних причин);
-  проведення заходів на виявлення причин;
-  перевірка (підтвердження ефективності раніше проведених заходів);
-  приведення виявлених причин до єдиного цілого -  стандартизація (постійне ефективне усунення причин);
-  підсумки роботи (оцінка проведених заходів і подальше планування роботи з управління).
Нині досить гостро постає проблема освітніх послуг, особливо на післядипломному етапі, коли лікар має бути 

конкурентоспроможним на ринку праці; крім цього, він має надавати якісні медичні послуги населенню. Способи 
розв’язання цієї проблеми в сучасних умовах, коли обсяг і характер необхідних знань і вмінь стрімко змінюються 
за час трудової діяльності лікаря, постає питання про новий спосіб залучення широких мас лікарів до знань -  це 
використання різних форм дистанційної освіти [4].

Коли постає питання про дистанційну освіту лікарів, багатьма воно сприймається неоднозначно. У різних ко
лах ведеться багато дискусій із цього приводу. Про абсолютні переваги такого виду навчання можна і потрібно 
вести суперечки і диспути, але залишитись осторонь і не використовувати його, особливо на післядипломному 
етапі, в сучасних соціально-економічних умовах, помилково. Необхідно зазначити, що різні форми дистанційної 
освіти, в тому числі й контролю знань, є економічними, динамічними, більш доступними, інформаційними, вони 
необхідніші людям із невисоким рівнем заробітку, до яких належать медики.

Та особливе занепокоєння викликає те, що в наш час відбувається процес розширення знань за масштабніс
тю охоплення, а не за глибиною. Досить часто менталітет контингенту тих, хто навчається в академії на післядип
ломному етапі, суттєво відрізняється від такого в західних колег. Наприклад, у Європі людина, яка навчається, 
навіть думки не може допустити про те, щоб використати чужий матеріал, списати контрольну роботу чи завдан
ня; вона вчиться тому, що їй, по-перше, цікаво, по-друге, необхідно підвищити свій рейтинг на ринку праці.

Утім, особливою проблемою є те, що нині дистанційне навчання не має законодавчого підґрунтя, а електронні 
інформаційні технології не створили те середовище, яке було б придатним і для дистанційного навчання, і для 
контролю знань.

У доступних літературних джерелах [1; 4; 7] є низка поглядів щодо дистанційної освіти лікарів на різних етапах
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післядипломної підготовки -  від первинної підготовки в інтернатурі до підвищення кваліфікації на циклах тематич
ного удосконалення та короткотривалих циклах підготовки. Відома думка, що дистанційне навчання неприпусти
ме на етапі первинної підготовки. З цим ми можемо погодитись, але частково: так, звісно, не можна дистанційно 
підготувати лікаря на циклах спеціалізації, коли він змінює профіль. Однак деякі елементи дистанційної освіти 
можна застосувати, особливо для контролю знань -  і теоретичних, і практичних. На циклах спеціалізації доцільно 
використати таку форму дистанційного контролю за засвоєнням практичних навичок, як портфоліо виконаних ма
ніпуляцій, остаточний результат виконаного стоматологічного лікування, етапи оперативних втручань та ін. Доці
льним є і застосування дистанційно проміжного і завершального контролю знань, що дає змогу викладачу частіше 
оцінювати рівень підготовки, виявляти певні дефекти в навчанні з конкретних розділів і тем.

Дистанційна освіта, контроль знань зокрема, доцільний і вкрай необхідний, на нашу думку, при підготовці ліка
рів у інтернатурі на заочних базах стажування, підготовці лікарів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3». Про
фільні кафедри можуть проводити проміжні атестації на базах стажування за допомогою різних форм тестування 
у вигляді електронних програм з отриманням результату на електронну адресу. Доцільно проводити дистанційно 
тренінги і пілотні тестування лікарів-інтернів, які навчаються на базах стажування, з підготовки до складання 
«Крок З».

Логічним ми бачимо впровадження дистанційних форм контролю знань на передатестаційних циклах, коли лі
кар має скласти початковий рівень комп’ютерного тестування на початку циклу та завершальний рівень після його 
закінчення. Ми вважаємо, що бази комп’ютерних тестів для атестації мають бути у відкритому доступі, і лікар мо
же самостійно зареєструватися на сайті профільної кафедри, вибрати необхідну програму, яка відповідає його 
кваліфікаційним вимогам і вимогам, на які він претендує, і надати відповіді. Викладач кафедри має тільки роздру- 
кувати протокол тестування. Це значно економить час і лікаря, і викладача, а зекономлений час доцільніше вико
ристати на засвоєння нових технологій лікування, прослуховування нового лекційного матеріалу, клінічний розбір 
складних ситуацій.

Висновок. Нині, коли ми намагаємося вивчати передовий досвід інших країн, нам не потрібно ідеалізувати 
стан освіти в розвинених країнах. Необхідно зазначити, що криза освіти, тісно пов’язана з кризою людини, і сього
дні має загальний характер. Більшість систем освіти цю кризову ситуацію визнають. Нам необхідно усвідомлюва
ти, що різні країни перебувають на різних ступенях розвитку, мають свої освітні системи, які створювались істори
чно, тому конкретні формулювання неможливі без урахування конкретних умов.

Безумовно, післядипломна освіта потребує змін, але вони неможливі без змін на додипломному етапі навчан
ня. Альтернативність має бути в школі, ВНЗ і виражатися в індивідуалізації навчання. А головне те, що наука має 
проходити через весь навчальний процес організаційно, змістовно, методологічно і методично. Ми маємо ство
рювати навчальні програми на всіх рівнях (від первинної спеціалізації до циклів тематичного удосконалення) і для 
всіх спеціальностей так, аби щоденно стверджувати абсолютний пріоритет знань у житті людини. Наші лікарі му
сять мати не викривлену шкалу людських цінностей і пріоритетів.
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