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На сьогодні сфера освіти стає важливим компонентом економічного розвитку 

суспільства. Інформація стає стратегічними ресурсом країни і, разом з рівнем розвитку 

освіти, багато в чому визначає її суверенітет і економічну незалежність. Сучасна, 

їнноваційно орієнтована медична освіта, потребує підготовки фахівців, здатних до 

постійного навчання і оновлення отримання знань, позитивного сприйняття технологічних 

нововведень, наявності мотиваційних установок на підвищення професійного рівня. 

Особливістю навчання на клінічній кафедрі з хірургічною спрямованістю – 

оториноларингології, - є необхідність засвоєння широкого діапазону знань з нормальної та 

топографічної анатомії, гістології, фізіології за досить короткий проміжок часу.  

Підготовка проходить в декілька етапів: перевірка базових знань студентів, теоретична 

підготовка, набуття знань і умінь з окремих розділів та дисципліни в цілому. Виконання 

кожного з цих етапів повинно робити конкретний крок уперед в ділі формування 

майбутнього спеціаліста. В педагогічному процесі необхідна чітка структурна взаємодія 

всіх форм і методів навчання, без якої навчальний процес не буде ефективним. 

В умовах сучасного інформаційного середовища відбувається формування 

комп'ютерних компетенцій. Сукупність персональних комп'ютерів, індустрії знань та 

мереж колективного користування, утворюють єдиний інформаційний простір, в якому 

існують різноманітні інтелектуальні інформаційні системи, в тому числі й медичного 

спрямування. Опанування такими інформаційними продуктами відкриває фахівцям значні 

можливості в професійному рості. 

Сучасний медик повинен вміти приймати ефективні компетентні рішення, але зробити 

це доволі складно за умов навчання за традиційними методами підготовки студентів. Тому 

сучасний учбовий процес, що модернізується, повинен базуватися на інтенсивних методах 

навчання та контролю орієнтованих на формуванні цілої низки компетенцій, й перед усім, 

- комп'ютерних. Саме вони дають можливість моделювати в навчальному процесі 

професійні ситуації. А також системно використовуватися впродовж навчання, 

забезпечуючи як професійну, так і соціальну підготовку студентів. 

Кращим є безпосередній контакт екзаменатора зі студентом, розбір хворого, клінічної 

ситуації, бесіда, у процесі якої виявляються і загальний рівень підготовки, знань по 

оториноларингології. Але така форма контролю потребує багато часу, нечітко 

документується, інколи виникають конфліктні ситуації. 

Необхідно постійно вдосконалювати і об’єктивізувати оцінку знань студентів, 

підвищити зацікавленість їх в здачі іспиту. У вирішенні цієї задачі значна роль належить 

самостійній роботі. У навчальних планах 75% часу практичних занять відводиться на 

самостійну роботу студентів. Таким чином, викладач є немов би консультантом, а не 

«шкільним» вчителем. Щоденний тестовий контроль знань студентів дозволяє постійно 

спостерігати за засвоєнням дисципліни, що вивчається. 

Рейтинговий контроль знань студентів, як вхідних, так і підсумкових, дає викладачу 

можливість скоротити час опитування, дати оцінку практичним заняттям, уточнити 

питання про рівень засвоєння студентами матеріалу. 

Уведення рейтингової системи оцінки знань, на нашу думку, виховуватиме у студентів 

почуття відповідальності, зацікавленості у процесі навчання, сприятиме формуванню 

мотиву навчання. Рейтингова система має значно активізує самостійну роботу студентів, 

вимагає відвідувати і записувати лекції, не пропускати практичні заняття, вчасно 

відпрацьовувати пропущені. 



Ми не вважаємо рейтингову систему найбільш дієвою, але впевнені, що в результаті її 

застосування покращиться стан засвоєння предмету, підвищиться якісний показник 

успішності, знизиться кількість незадовільних оцінок. Відмічене сприяє тому, що 

рейтингову систему оцінки знань студентів можна рекомендувати для використання в 

педагогічному процесі.  

Нові інноваційні технології полягають у впровадженні структурованого в кредитах 

навчального плану, модульної системи викладання, рейтингової системи оцінювання за 

багатобальною шкалою системи ECTS, що означає перехід від пасивних форм навчання до 

активних, збільшення часу студентів на самостійне опанування навчального матеріалу. 

Значно підвищує рівень знань студента робота в науковому студентському гуртку, де 

закладаються передумови для науково-дослідної діяльності. Члени гуртків складають 

потенційний резерв для оториноларингологічної практичної та викладацької роботи. Однак 

членів гуртка на кафедрі мало – 2 -3 особи та має тенденцію до зниження. Тому велике 

значення надається нами навчально-дослідній роботі студентів (НДРС), спрямованій на 

поглиблення знань і підвищення активності учбового процесу. Задачами НДРС є не стільки 

розширення об’єму знань, скільки, у розвитку у них клінічного мислення. Найбільш 

популярною та традиційною формою цієї роботи є написання рефератів. Студенти 

працюють у бібліотеці, знайомляться з навчальною літературою. Така форма спрямована 

на поглиблене вивчення навчальних праць і вмінню користуватись літературою.  

З розглянутих проблем на кафедрі ведеться постійна робота. Все ширше впроваджується у 

навчальний процес телекомунікаційний спосіб дистанційного керування формуванням 

професійних навичок у отоларингологів шляхом виконання послідовності перцептивних і 

рецептивних дій лікарів-інтернів або курсантів та здійснення обміну інформацією між 

персональними комп'ютерами викладача, консультантів та слухачів. Кожному учаснику 

сеансу надається можливість проведення на динамічних інтерфейсах індивідуальної 

аудіовізуальної обробки виділених їм фрагментів, важких по усвідомленню сутності. 

Учасники сеансу мають можливість виконати свою інтерпретацію фрагмента з поданням 

аргументів, потім проводять колективне обговорення актуальних і принципових варіантів 

аналізованих клінічних випадків. 

Впровадження телекомунікаційних систем у навчальний процес стало дієвим важелем 

підвищення практичної та теоретичної підготовки лікарів-оториноларингологів. З 

розглянутих проблем щодо подальшого розширення впровадження телекомунікаційних 

систем у навчальний та клінічний процеси на кафедрі оториноларингології ведеться 

постійна робота. Отже, впровадження сучасної навчальної технології в управління 

педагогічним і лікувальним процесами на кафедрі оториноларингології має позитивні ре-

зультати.  

Отже, впровадження інноваційних навчальних технологій у педагогічний процес на кафедрі 

оториноларингології має певні позитивні результати, потребує подальшого 

удосконалювання. 
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