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ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ  
І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У статті описаний спосіб активації навчального 
процесу лікарів-інтернів на курсі післядипломної 
освіти шляхом впровадження в лекційну та прак-
тичну навчальну рутину комплексу різносторонніх 
інтерактивних методик. Серед них поєднання інте-
рактивних лекцій, клінічних конференцій, ситуатив-
них задач та методу “мозкового штурму”. Результа-
ти використання такого підходу до навчання дали 
переконливо високі результати у формуванні та 
удосконаленні клінічного мислення лікарів-інтернів, 
їх умінні використовувати отримані на інтерактив-
них лекціях теоретичні знання під час практичної 
роботи у клініці, суттєве підвищення навичок міжо-
собистісної комунікативної компетентності, комуні-
кативної толерантності та емпатії, уміння дослуха-
тися до колег, висловлювати власну точку зору та 
обґрунтовувати її у професійній дискусії, приймати 
злагоджені командні рішення. Внаслідок цього, 
фахова майстерність лікарів-інтернів максимально 
підвищується в період їх післядипломної освіти.  

Зроблено висновок про доцільність та ефекти-
вність використання комплексу інтерактивних ди-
дактичних методик та переваги і результативність 
кожної з них з метою оптимізації формування і ви-
користання в практичній лікарській діяльності інте-
рнів комплексу діагностичних та практичних нави-
чок. 

Підкреслено важливість поєднання керуючої 
ролі викладача з високою активністю лікарів-
інтернів, що передбачено в описаному комплексно-
му підході викладання, та в рамках кожної окремої 
методики зокрема.  

Зроблено акцент на важливість використання 
сучасних мультимедійних технологій, до пріорите-
тів яких відноситься можливість одночасної актива-
ції декількох сенсорних каналів сприйняття, залу-
чення активності зорового каналу, можливість 
створення наочних навчальних зображень, візуалі-
зації необхідних об’єктів, відеодоріжок, що допома-
гають переключенню між способами сприйняття і 
короткому, проте активному, розумовому відпочин-
ку у процесі засвоєння інформації.  

Ключові слова: інтерактивне навчання, інте-
рактивна лекція, клінічна конференція, ситуаційні 
задачі, метод «мозкового штурму».  

 
Вступ. В умовах сучасного процесу модерніза-

ції медичної освіти в нашій країні з метою макси-
мального наближення її стандартів до загальноп-
рийнятих норм європейських країн [1], базовим 
принципом формування підходів до організації 
навчання є його комплексність та раціональність. 
Впевнене застосовування лікарями-інтернами тео-
ретичних знань під час клінічного прийому потре-
бує формування та ґрунтовного пропрацювання 
під час проходження курсу післядипломної освіти. 
Уміння приймати самостійні професійні рішення є 
основним показником готовності лікаря-інтерна до 
незалежної практики. Критеріями успішного здо-
буття ними вищої освіти є формування дослідниць-
кої активності, наукового та логічного клінічного 
мислення, а також вміння як самостійно приймати 
рішення, так і злагоджено працювати в команді з 
іншими медиками. Тільки в такому випадку може 
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іти мова про підготовку висококваліфікованих ліка-
рів, що працюють згідно світових стандартів [2]. 

У нашій практиці інтерактивні методи в освіті 
лікарів-інтернів довели свою результативність та 
високу ефективність, а також засвідчили збільшен-
ня зацікавленості лікарів- інтернів до аудиторного 
та клінічного навчання, зростання їхньої впевнено-
сті у власному професійному потенціалі, підвищи-
ли рівень їх комунікативної компетентності. 

Мета роботи – вивчити та проаналізувати 
ефективність комплексного застосування різних 
видів інтерактивних методів навчання на курсі піс-
лядипломної освіти лікарів-інтернів-стоматологів. 

На курсі післядипломної освіти, в рамках інте-
рактивних підходів до навчання лікарів-інтернів-
стоматологів, ми використовуємо методи ситуацій-
них задач, клінічних конференцій, дискусійних груп, 
мозкових штурмів та інтерактивних лекцій. 

Інтерактивна лекція дозволяє поєднати керую-
чу роль викладача з активністю студентів на основі 
використання сучасних інтерактивних технологій 
[2]. Інтерактивність протягом лекції забезпечується 
включенням інтернів в лекційний інформаційний 
потік шляхом активації знань, якими вони вже во-
лодіють, поєднання нової інформації з відомою, 
заохочення до знаходження власних логічних зв’я-
зків між різними видами інформації. Обов’язковим 
елементом інтерактивних лекцій є активізація мис-
лення та поведінки студентів протягом усієї лекції 
на основі постійної взаємодії з лектором. Інтерак-
тивні лекції побудовані на принципі засвоєння ве-
ликого об’єму знань за допомогою інтенсифікації 
залучення слухачів шляхом зворотного зв’язку, 
мобілізації мислення [2]. Інтерактивна лекція опи-
рається на застосування інноваційних мультиме-
дійних презентацій. 

Ефективність цієї форми лекцій залежить від 
ораторської та комунікаційної майстерності викла-
дача найбільшою мірою. Проте, використання су-
часних мультимедійних технологій надає лекції 
винятково результативної засвоюваності. Такий 
тип подачі нового матеріалу дозволяє використо-
вувати кілька каналів сприйняття і засвоєння інфо-
рмації, можливість створення наочних зображень, 
тривимірної візуалізації [2]. Зручною також є навіга-
ція покадрового зображення та можливість звуко-
вого супроводу [2]. Особливо результативним, за 
нашим спостереженням, є включення в неї корот-
ких тематичних відео, що дозволяє аудиторії слу-
хачів ‘переключити’ тип сприйняття інформації на 
візуальний і, відповідно, оновити ресурси для про-
довження подальшого аудіального сприйняття ма-
теріалу.  

Під час підготовки мультимедійної презентації 
слід пам’ятати, що перевантаження слайдами 

втомлює слухачів і погіршує сприйняття матеріалу. 
Експозиція слайдів повинна бути довшою для інте-
рнів, ніж вона була б для досвідчених фахівців [2], 
оскільки, в міру відсутності клінічного досвіду, вони 
потребують більше часу для розуміння і засвоєння 
інформації, яку пропонує лектор. Варто також звер-
нути увагу на кольорову гамму, що використовуєть-
ся під час дизайну слайдів, оскільки надто насичені 
кольори перевтомлюють зоровий аналізатор.  

Робота з лікарями-інтернами в клініці стомато-
логії спрямована на ефективне засвоєння ними 
практичних навичок роботи з пацієнтами та засто-
сування отриманих на інтерактивних лекціях знань 
під час клінічного прийому. Формою навчального 
підходу, що показала варті уваги результати є клі-
нічні конференції. Особливо доцільним та цікавим, 
згідно наших висновків, є проведення клінічних 
конференцій, коли за допомогою звертаються паці-
єнти з захворюваннями слизових оболонок ротової 
порожнини та пацієнти ортодонтичного профілю.  

Клінічні конференції в групах інтернів побудо-
вані таким чином. Лікар-інтерн, який буде проводи-
ти лікування певного пацієнта, представляє його 
на клінічній конференції. Доповідаються скарги та 
анамнез, дані клінічного обстеження, сформований 
інтерном діагноз та план лікування, дані лабора-
торної діагностики. Серед колег-інтернів викладач 
обирає рецензентів та опонентів, які беруть актив-
ну участь в обговоренні відповідно до своїх функ-
цій. Під час підготовки до конференції усі її учасни-
ки готуються з використанням достовірних медич-
них інформаційних джерел.  

Викладач аналізує роботу кожного інтерна, 
вказує на неточності та корегує увесь хід клінічної 
конференції. Дискусія ведеться у групі стосовно 
кожного етапу клінічної ситуації. Викладач, маючи 
суттєво більше лікарського досвіду, повинен дотри-
муватися педагогічного такту і доброзичливості [3]. 

Для покращення ефективності засвоєння мате-
ріалу та повторення пройдених тем, а також з ме-
тою поєднання усього спектру знань в різних комбі-
націях, доцільно використовувати ситуаційні задачі 
[4]. Умова цього типу задач має описовий харак-
тер, де вказані скарги, анамнез, описаний об’єктив-
ний стан хворого, можуть бути вказані дані лабора-
торного дослідження та клінічного обстеження. 
Лікар-інтерн, після ретельного аналізу умови зада-
чі, повинен поставити попередній діагноз, направи-
ти пацієнта на додаткові обстеження, описати ре-
зультати змодельованого клінічного огляду та при-
значити схему лікування. 

Даний тип роботи передбачає також можливе 
поєднання вирішення ситуаційних задач з обгово-
ренням у формі дискусії або клінічної конференції у 
випадку, якщо умова задачі складна для лікарів-
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інтернів і вони тривалий час не дійшли згоди під 
час дискусії.  

Щоденне виконання лікарями-інтернами однієї 
або кількох клінічних ситуаційних задач протягом 
навчання на курсі післядипломної освіти зарекоме-
ндувало себе ефективним способом синтезу наяв-
них знань, адаптації засвоєного теоретичного ма-
теріалу до моделей клінічних ситуацій, аналогічних 
справжнім, вироблення впевненості та сміливості у 
прийнятті самостійних рішень в клінічній практиці.  

Доповненням до інтерактивних методів навчан-
ня лікарів-інтернів на курсі післядипломної освіти, 
яке зарекомендувало себе відмінно, є технологія 
“мозкового штурму”.  

Суть методики полягає у вільному висловленні 
усіма учасниками методики групи своїх висновків 
чи припущень стосовно заданої тематики, ідей, 
пропозицій, відповідей, відповідно до встановле-
них правил [5]. Пропонується робота у півколі або у 
формі «круглого стола». Обирають спостерігача, 
який фіксує ідеї. Для уникнення хаотичності проце-
су, викладач пояснює основні правила комунікації: 
кожен висловлюється лаконічно, не перебиваючи 
інших, не критикуючи, і не повторюючи ідеї, що 
були озвучені, проте вітається доповнення озвуче-
них ідей.  

Після вступного етапу, переходять до етапу 
генерації ідей, який триває до однієї академічної 
години і на початку якого викладач інформує ліка-
рів-інтернів щодо клінічної ситуації, з якою будуть 
працювати, зачитує анамнез, скарги, дані клінічно-
го та лабораторного обстеження. Далі викладач 
ставить кілька попередньо підготованих ним пи-
тань послідовно кожному учаснику і пропонує кож-
ному висловитися.  

Наступний етап є заключним і найбільш трива-
лим за часом [6]. Лікарі-інтерни починають обгово-
рення під керівництвом викладача. Для оптимізації 
обговорення можна попередньо згрупувати ідеї за 

їх типом: діагностика, клінічний перебіг, лікування, 
профілактика. Далі ідеї аналізуються в межах кож-
ного блоку, групуються за значущістю в межах кож-
ного блоку.  

Наприкінці брейнстормінгу викладач підсумо-
вує проведений процес аналізу. Оцінку ідей здійс-
нюють учасники згідно критеріїв активності, якості 
ідей на етапах генерації та обговорення, компе-
тентності [7]. 

Дана інтерактивна методика перетворює па-
сивне навчання інтернів у активний та цікавий про-
цес [5], навчає вести професійну комунікацію, пра-
цювати в команді, де кожен поважає бачення іншо-
го та прислухається до колег, аргументувати свою 
точку зору, розвиває критичне мислення. Нові 
знання здобуваються в активній формі. Окрім того, 
лікарі-інтерни навчаються думати та приймати рі-
шення в умовах стресу, працювати в атмосфері 
ланцюгової послідовності ідей.  

Заключення. В умовах сучасної реновації та 
модернізації медичної освіти у відповідності до 
європейських та загальносвітових стандартів, важ-
ливим дієвим елементом є запровадження в курс 
післядипломної освіти лікарів-інтернів комплексу 
інтерактивних методів навчання. На наше переко-
нання, раціональне поєднання педагогічних мето-
дик такого типу дозволяє максимально активізува-
ти участь лікарів-інтернів в навчанні та зробити 
гарантовано результативним процес засвоєння 
ними клінічних знань і навичок, формування повно-
цінного професійного мислення та комунікативної 
компетентності в міжособистісному спілкуванні.  

Перспективи подальших досліджень ефек-
тивності використання інтерактивних навчальних 
методик в освіті лікарів-інтернів полягають у ви-
вченні результативності впровадження в запро-
понований комплекс методу дискусійних та коопе-
ративних груп, а також методу дистанційного нав-
чання. 
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ-СТОМАТОЛОГОВ 
Герзанич Н. И. 
Резюме. В статье описан способ активации учебного процесса врачей-интернов на курсе последип-

ломного образования путем внедрения в лекционную и практическую учебную рутину комплекса разно-
сторонних интерактивных методик. Среди них сочетание интерактивных лекций, клинических конферен-
ций, ситуативных задач и метода «мозгового штурма».  

Результаты использования такого подхода к обучению дали убедительно высокие результаты в фор-
мировании и совершенствовании клинического мышления врачей-интернов, их умении использовать 
полученные на интерактивных лекциях теоретические знания во время практической работы в клинике, 
существенное повышение навыков межличностной коммуникативной компетентности, коммуникативной 
толерантности и эмпатии, умение прислушиваться к коллегам, выражать свою точку зрения и обосновы-
вать ее в профессиональной дискуссии, принимать согласованные командные решения. В результате 
профессиональное мастерство врачей-интернов максимально повышается в период их последипломно-
го образования. 

Сделан вывод о целесообразности и эффективности использования комплекса интерактивных ди-
дактических методик, преимущества и результативность каждой из них с целью оптимизации формиро-
вания и использования в практической врачебной деятельности интернов диагностических и практиче-
ских навыков. Особенно подчеркивается важность сочетания управляющей роли преподавателя с повы-
шенной заинтересованностью и высокой активностью врачей-интернов, предусмотренной в этом ком-
плексном подходе к преподаванию и в рамках каждой отдельной методики. 

Подчеркнута важность использования современных мультимедийных технологий, к приоритетам ко-
торых относится возможность одновременного использования нескольких сенсорных каналов воспри-
ятия, привлечения активности зрительного канала, возможность создания наглядных учебных изображе-
ний, визуализации необходимых объектов, видеодорожек, помогающие переключению способа воспри-
ятия и коротком, но активном, умственном отдыха в процессе усвоения информации. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, интерактивная лекция, клиническая конференция, си-
туационные задачи, метод «мозгового штурма». 
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Methods of Interactive Training in the Formation  
of the Professional Competence of Stomatology Interns 
Gerzanych N. I. 
Abstract. The article describes a method of activating the educational process of interns in the course of 

postgraduate education by introducing into the lecture and practical training routine a set of versatile interactive 
methods. These include a combination of interactive lectures, clinical conferences, situational tasks, and brain-
storming. 

The results of using this approach to teaching gave convincingly high results in the formation and improve-
ment of clinical thinking of interns, their ability to use the theoretical knowledge during interactive work in the 
clinic, a significant increase in skills of interpersonal communicative competence, communicative and communi-
cative intelligence with the colleagues, they learned to express their own point of view and justify it in a profes-
sional discussion, to make coherent team decisions. As a result, the professional skills of interns are maximized 
during their postgraduate education. 

The conclusion is made in the article about the expediency and effectiveness of using a set of interactive 
didactic methods and advantages and the effectiveness of each individual method in order to optimize the for-
mation and use of diagnostic and practical skills in the medical practice of interns. 
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Particularly emphasized is the importance of combining the leadership role of the teacher with the increased 
interest and high activity of interns, provided in this integrated approach to teaching and within each individual 
methodology. 

There is an importance of using modern multimedia technologies, the priorities of which are: the possibility 
of simultaneous use of several sensory channels of perception, involvement of visual channel activity, the ability 
to create visual training images, 3Dvisualization of necessary objects and video tracks that help switching the 
way of perception and activate attention after short mental rest in the process of assimilation of information.  

Conclusion. In the conditions of modern renovation and modernization of medical education in accordance 
with European and world standards, an important element is the introduction of a complex of interactive teach-
ing methods in the course of postgraduate education of interns. In our opinion, a rational combination of peda-
gogical techniques of this type allows to maximize the participation of interns in training and make guaranteed 
the effective process of mastering their clinical knowledge and skills, the formation of full professional thinking 
and communicative competence in interpersonal communication. 

Keywords: interactive learning, interactive lecture, clinical conference, situational tasks, brainstorming 
method. 
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