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ки студентів медичних закладів вищої освіти. Здебільшого вони базуються на використанні новітніх та нестандар
тних методів і засобів фізичного виховання. Утім, як засвідчують численні дослідження, у ЗВО України, зокрема 
медичних, професійно-прикладна фізична підготовка не знайшла достатньо широкого застосування. Це актуалі
зує необхідність удосконалення програм професійно-прикладної фізичної підготовки студентів медичних ЗВО з 
обґрунтуванням оздоровчо-тренувальної технології фізичного виховання майбутніх лікарів, заснованої переважно 
на використанні ігрових видів спорту.

Подальші дослідження передбачається виконати в напрямі порівняльної характеристики впливу професійно- 
прикладної фізичної підготовки на формування професійної готовності майбутніх фахівців-медиків, змістом якої є 
інші ефективні засоби.
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ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЇ 

Петрушанко Т.О., Бублій Т.Д., Дубовая Л.І.
Українська медична стоматологічна академія

Потреба суспільства в нових знаннях і освітніх технологіях загострюється, а отже, необхідно підвищувати 
дослідну й інноваційну активність, створювати єдиний інформаційний простір, розвивати технології ефекти
вної практичної підготовки, які служать основою професійної компетенції фахівця. Одним із пріоритетних на
прямів удосконалення навчального процесу є дотримання співвідношення студентів і викладача (6 до 1). По
требує особливої уваги оснащення робочого місця лікаря-стоматолога.

Ключові слова: студенти, терапевтична стоматологія, шляхи вдосконалення.
The need o f society in new knowledge and educational technologies is increasing, which means that it is necessary to 
increase research and innovation activity, to create a single information space, to develop technologies o f effective prac
tical training, which form the basis o f professional competence o f a specialist. One o f the priority directions fo r the im
provement o f the educational process is the observance o f the ratio o f students to the teacher (6 to 1). Particular atten
tion should be paid to equipping the workplace with a dentist.
Keywords: students, therapeutic stomatology, ways of improvement.

Успішна робота вищого навчального закладу неможлива без постійного вдосконалення його діяльності [4]. 
Вища освіта -  верхній рівень професійної освіти, охоплює сукупність систематизованих знань і практичних нави
чок, які дозволяють розв’язувати теоретичні й практичні завдання з професійного профілю. Зміна освіти відповід
но до сучасних запитів суспільства має супроводжуватися зміною стратегії навчання і, відповідно, способів оцінки 
знань студентів [1-3]. Іншими словами, нині необхідно створити сприятливі умови для прояву і стимулювання 
особистісного потенціалу всіх учасників освітнього процесу [4].

Колектив кафедри терапевтичної стоматології спрямовує свої зусилля на реалізацію концепції розвитку вищої 
медичної освіти в Україні відповідно до загальноєвропейських стандартів і рекомендацій, ґрунтуючись на кращих 
традиціях української вищої школи в поєднанні з використанням новітніх технологій і досвіду країн Європи [1,3]. 
Наявною залишається проблема, що, насправді, не розв’язана протягом багатьох років, -  це дотримання відпові
дних норм, прийнятих стандартів для навчання -  кратність студентів на 1 викладача на занятті (6 до 1). Усі спів
робітники академії, враховуючи адміністрацію, це добре розуміють, але питання формально не вирішується. У
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групах навчаються 10-11 студентів. У таких умовах викладачу дуже важко приділити увагу всім студентам, які ча
сто мають різний рівень базових знань, власних можливостей. Це не сприяє ефективному засвоєнню дисципліни, 
ускладнює етап контролю і виправлення недоліків. Тому одним із пріоритетних напрямів удосконалення навчаль
ного процесу є дотримання зазначених норм співвідношення студентів на викладача під час практичних занять.

Важливим фактором, що привертає увагу до підвищення творчого потенціалу студентів вищої школи, є і без
посередній контакт із досягненнями науково-технічного прогресу. Багато в чому він зумовлений характером та ін
тенсивністю науково-дослідницької роботи, проведеної співробітниками на тій чи іншій кафедрі ЗВО. Почуття на
слідування в студентів розвинене досить сильно, і тому особистий авторитет керівника кафедри і його помічників 
-  професорів, доцентів і асистентів, відіграє винятково важливу роль у виборі студентом профілю своєї подаль
шої трудової діяльності. З історії вітчизняної та зарубіжної медицини можна навести чимало прикладів, що під
тверджують справедливість цих слів. Особистий досвід так само свідчить про це: студенти, які неодноразово за
лучалися до участі в операціях, часто ставали хірургами і навіть науковими діячами. Пошук нових шляхів дослі
дження зазвичай починається ще в студентські роки з участю в роботі наукових гуртків. З року в рік цей пошук 
приймає все реальніші контури пізнання суті патологічного процесу. У цей час студенти засвоюють принципи по
стійної роботи з медичною літературою, опановують навички аналізу клінічного матеріалу.

Велике значення в розвитку інтелекту студентської молоді має накопичення ерудиції за час навчання у вищо
му навчальному закладі, що одночасно формує в майбутнього лікаря і логічне мислення, без якого неможлива 
успішна професійна діяльність. У цьому сенсі велике значення має самостійна робота студента над матеріалом, 
який за обсягом інформації має перевищувати розділи підручника. Для якісного навчального процесу на кафедрі 
підготовлено всі необхідні матеріали для аудиторної та позааудиторної роботи студентів (тексти лекцій, робочі 
програми, метрдичні рекомендації для практичних занять, для самостійної роботи студентів, у тому числі посібни
ки на електронних носіях, банк тестових завдань, питання до модульного контролю тощо). Створена база для 
опанування теоретичної частини предмета. Для покращення знань, крім обов’язкової літератури, на кафедрі на
явні підручники і керівництва зарубіжних видавництв у електронному варіанті, які застосовуються у вигляді додат
кової літератури. Результати, самостійної роботи контролюються викладачем, а її результат ураховується при 
проведенні поточного і модульного контролю. З числа студентів виділяємо найкращих.

Серед основних завдань вищої медичної освіти -  удосконалення навчання майбутніх лікарів практичних нави
чок. Адже сама суть цієї спеціальності розкривається через професійне оволодіння практичними навичками і 
вмінням із подальшим постійним їх удосконаленням у процесі трудової діяльності. Однак, як показує підсумкова 
державна атестація студентів, велика частина з них показує досить слабкі знання з цього питання навчання. На 
практичних заняттях під час клінічного прийому і консультацій пацієнтів відпрацьовується тактика курації хворих -  
клінічне обстеження пацієнта, складання плану додаткових методів обстеження, визначення клінічного діагнозу, 
плану лікування, який базується на обговоренні можливих варіантів лікувальної тактики стоматолога, складання 
плану, етапності, послідовності маніпуляцій і прогнозування результатів. До цього процесу обов’язково залуча
ються студенти. Студент має виконати опитування хворого, зібрати скарги, анамнез, провести огляд і встановити 
попередній діагноз, призначити додаткове обстеження, сформулювати остаточний діагноз, обґрунтувати план лі
кування.

Наступний аспект підготовки лікарів-стоматологів -  оснащення робочого місця лікаря-стоматолога. Воно має 
бути сучасним. На жаль, не всі стоматологічні установки, що використовуються в навчальному процесі на кафедрі 
терапевтичної стоматології, дозволяють працювати ергономічно, сидячи і в чотири руки, як це прийнято в країнах 
Європи. Тому основним аспектом удосконалення професійної майстерності стає врахування реальних можливос
тей робочих місць, наявність, доступність і широкий спектр сучасних стоматологічних інструментів і пломбуваль- 
них матеріалів. Підготовка обладнання, технічного обслуговування й оснащення робочого місця відіграють дуже 
важливу роль у підготовці лікаря-стоматолога, особливо на терапевтичному прийомі особисто студентами.

У формуванні майбутніх фахівців виняткове значення має особистий авторитет викладача. Часом цей фактор 
стає вирішальним у популяризації відповідної дисципліни, зокрема терапевтичної стоматології. Звісно, чим ви
щий у викладача інтелект, чим більше він підготовлений і освічений, тим більша кількість студентів хочуть бути 
схожими на нього, а значить, зростає кількість продовжувачів його справи. На кафедрі терапевтичної стоматології 
є досить велика кількість фахівців, які особистим прикладом допомагають багатьом студентам вибрати профіль 
своєї майбутньої лікарської діяльності. Про це свідчать блискучі студентські наукові доповіді на щорічних студе
нтських конференціях нашої академії та в інших вишах.

Отже, кафедра терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії активно працює над 
упровадженням кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що сприяє інтеграції медичної 
освіти України у світовий освітній простір. Особливо це важливо у світлі перебудови навчального процесу і ство
рення методичного супроводу, бо така організація навчання наближає рівень підготовки фахівців до європейських 
стандартів. Це стимулює викладачів до вдосконалення професійної майстерності, що сприятливо впливає на 
якість навчального процесу.
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