
ров’я, здорового способу життя. Контролюючи роботу студентів, викладач 
має звертати увагу на професійний, радіаційний, валеологічний, генети- 
ко-генеалогічний, екологічний анамнези. Треба пам’ятати також про ета- 
пність, багатоваріантність підходів, особливості лікування у віковому та 
статевому аспектах.

Кафедра проводить систематичну роботу з методичного забезпечення 
навчального процесу, що охоплює підготовку методичних розробок для 
викладачів та студентів IV, Vi курсів медичного факультету як для прак
тичних занять, так і позааудиторної роботи з кожної теми.

Отже, кафедра систематично і всебічно проводить роботу з організації 
та впровадження сучасних методів контролю знань студентів з факуль
тетської терапії на IV курсі та внутрішніх хвороб -  на VI курсі медичного 
факультету. Підвищення якості додипломного навчання студентів, фор
мування в них клінічного мислення -  основне завдання викладачів вищої 
школи. Різноманітність видів контролю підготовки студентів із внутрішніх 
хвороб допомагає досягти максимального розвитку інтелектуальних здіб
ностей студентів, опанувати основами спеціальності.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ НА ЕТАПІ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Є .О .В о р о б й о в ,  І .М .С к р и п н и к ,  А .В .М а р ч е н к о
Навчання в інтернатурі розпочинає післядиппомну підготовку лікаря, 

яка здійснюється постійно протягом усього терміну його трудової діяль
ності і має свої особливості за змістом і формами в порівнянні з навчан
ням на додипломному етапі. Приєднання України до Болонського проце
су передбачає запровадження нової методології організації навчального 
процесу -  кредитно-модульної системи в післядипломній освіті, що на
близить систему підготовки лікарів до вимог Європейського Союзу і буде 
сприяти інтеграції українських лікарів на європейському ринку праці (О.В. 
Павленко, Т.М. Волосовець, 2005).

Головною метою інтернатури є поглиблення теоретичних знань, опа
нування практичними навичками, підвищення професійного рівня та сту
пеня готовності лікарів до самостійної діяльності. Навчання в інтернатурі 
складається з двох видів: на кафедрі (очна частина) та базах стажування 
під керівництвом практичних лікарів у лікувально-профілактичних закла
дах (заочна чистина).

Класичними формами навчання лікарів-інтернів на базі кафедр акаде
мії для одержання залікового кредиту є лекції, практичні та семінарські 
заняття, клінічна практична підготовка, самостійна робота, консультації, 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок-З”. Кожна з цих форм 
навчання на етапі післядипломної освіти має бути наповнена новим змістом.

Засвоєння матеріалу інтернами значною мірою залежить від правиль
ної та чіткої побудови і викладання матеріалу на практичних, семінарсь
ких заняттях та методів контролю знань лікарів-інтернів.

Першим етапом контролю знань є визначення базового рівня знань за 
допомогою комп’ютерної програми з відповідного фаху. Під час навчання 
в очній частині інтернатури щодня на практичних заняттях визначається 
рівень знань шляхом співбесіди та розв’язання ситуаційних клінічних за
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дач. Після вивчення окремих тем проводиться рубіжний контроль знань, 
за результатами якого визначають ступінь підготовки інтерна з даного 
розділу.

Формування висококваліфікованого інтерніста можливе лише в тісній 
співпраці з досвідченим клініцистом -  доцентом чи професором. Основ
ною формою практичного заняття має бути клінічний розбір хворого. Са
ме під час клінічного розбору, готуючи та доповідаючи дані, які пікарі- 
інтерни одержали під час суб’єктивного та об’єктивного обстеження хво
рого, вони вчаться мистецтву спілкування лікаря з хворим, мають можли
вість самооцінки та самоаналізу. Основою виставлення оцінки за практи
чний іспит (залік для одержання кредиту) має бути вміння інтерна після 
обстеження хворого та самостійного проведення певних лабораторно- 
інструментальних досліджень сформулювати клінічний діагноз і визначи
ти тактику лікування, реабілітації та профілактики.

Найважливішою умовою навчання є активне засвоєння знань слуха
чами шляхом власного пошуку (О.П.Мінцер, 2002; О.В.Удовицька, 2003; 
Ю.В.Вороненко, 2004). Слід відходити від проведення занять традицій
ними методами, за яких відбувається передача знань від викладача під 
час лекції лікарям, які пасивно слухають. Важливим кроком до оптимізації 
навчального процесу є перегляд навчальних програм зі зменшенням до 
5% лекційного матеріалу. На нашу думку, типовий навчальний план не
доцільно перевантажувати лекціями, які часто дублюють лекційний мате
ріал 5-го та 6-го курсів. Адже на післядипломному етапі лекції повинні 
мати проблемний характер і широко висвітлювати актуальні питання ме
дицини на сучасному етапі розвитку науки.

Обов’язковим є проміжний та підсумковий контроль знань і вмінь за 
визначеною темою, розділом.

З метою поліпшення управління якістю медичної освіти МОЗ України 
запровадило систему незалежних від вищих медичних закладів ліцензій
них інтегрованих іспитів. На сьогодні “Крок 3” повністю реалізовано в під
готовці фахівців із напряму “Медицина” за спеціальностями “Лікувальна 
справа. Педіатрія”, “Стоматологія”.

Наш власний досвід складання лікарями-інтернами інтегрованого лі
цензійного іспиту «Крок 3» свідчить про підвищення якості написання 
лікарями-інтернами іспиту тільки за умови активного підготовчого тренін
гу. Здійснюючи постійний контроль за станом підготовки, можна зазначи
ти, що щоденні лекції викладачів з аналізом правильних-неправильних 
відповідей до тестових завдань за розділами та комп’ютерний тренінг 
дозволяють збільшити кількість правильних відповідей.

З метою підвищення мотивації засвоєння лікарями-інтернами теорети
чних знань необхідно більш широко залучати їх до участі у Всеукраїнсь
ких, міжрегіональних науково-практичних конференціях, школах- 
семінарах, засіданнях товариств, асоціацій, на яких виступають із лекція
ми, доповідями провідні фахівці України, близького та далекого зарубіж
жя. Участь у зазначених заходах може в майбутньому зараховуватись 
інтернові як певна кількість кредитів та враховуватись у проведенні Дер
жавної атестації.

Перспективною і дієвою формою, яка заохочує лікарів-інтернів до на
вчання, є конкурси професійної майстерності. На кафедрі післядипломної
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освіти лікарів-стоматологів упродовж останніх 5 років відбувається Все
український конкурс “Шлях у світ майстерності” . З нинішнього року кафе
дра загальної практики -  сімейної медицини започаткувала конкурс 
“Кращий сімейний лікар” . Участь у конкурсі підвищує у лікарів-інтернів 
мотивацію навчання.

За період навчання лікар-інтерн пише реферати за передбаченими 
навчальним планом темами. Їх перевіряє керівник на базі заочного на
вчання чи викладач кафедри. Однак, самостійна робота лікаря-інтерна не 
повинна обмежуватися написанням рефератів у вигляді запису фрагмен
тів науково-практичних видань, а іноді -  підручника з предмета. Пошуко
ва самостійна робота активізує діяльність інтернів і, в свою чергу, позна
чається на глибині та якості здобутих теоретичних знань та практичних 
навичок. 

Під час проходження очної та заочної частин інтернатури лікарі прово
дять наукові дослідження, результати яких доповідають на щорічних нау
ково-практичних конференціях лікарів-інтернів та магістрів "Актуальні 
проблеми клінічної медицини” . Слід зазначити, що і нині стан науково- 
дослідної роботи лікарів-інтернів на заочних базах залишається недоста
тнім, проведення цієї роботи вкрай формальне.

Особливої уваги потребує стан підготовки лікарів-інтернів на заочному 
циклі. Матеріальна база лікувально-профілактичного закладу має відпо
відати сучасним вимогам за технічним та лабораторним оснащенням. 
Керівниками навчання в інтернатурі на заочній частині мають бути досві
дчені, кваліфіковані лікарі, які систематично підвищують свій професій
ний рівень та володіють новітніми науковими технологіями.

Проміжний контроль знань та всі результати, яких лікарі досягли за час 
навчання в інтернатурі, враховуються в оцінці їхньої підготовки під час 
атестації. На державній атестації оцінюється підсумковий рівень знань за 
комп’ютерною програмою шляхом практичного іспиту та теоретичної 
співбесіди з видачею сертифіката лікаря-спеціаліста. 

У системі післядипломної освіти лікарів-стоматологів необхідно перед
бачити та раціонально використовувати новітні телемедичні технології, 
віртуальні лекції, майстер-класи і семінари провідних учених, що можли
ве лише за відповідного комп’ютерного та мультимедійного оснащення.

Чітка організація навчального процесу та його контроль мають підви
щити мотивацію лікарів-інтернів до навчання протягом навчального року, 
що стимулює розвиток клінічного мислення та вміння впевнено діяти у 
стандартних і нестандартних клінічних ситуаціях.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ 
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Л .К .В о с к р е с е н с ь к а ,  В .В .К о р н ієн ко ,  К .Г .С о б к о ,  О .Ю .М а к с и м у к ,  
К .М .Б е з к о р о а а й н а ,  В .В .Ряднова , Ю .В .К о рн ієн ко  

Великее значення у поліпшенні процесу навчання відіграє удоскона
лення традиційних видів навчального процесу та пошуки нових, більш 
ефективних засобів.

Багаторічний досвід роботи переконує в тому, що традиційне усне 
опитування студентів лід час практичних занять крім певних переваг має і
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