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САМОСТІЙНА РОБОТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ І
ТЕРАПІЇ
В статті розглянуто особливості організації самостійної роботи лікарів-інтернів на кафедрі сімейної медицини і
терапії: амбулаторний прийом, курація хворих в стаціонарі, участь у підготовці клінічних і клініко-анатомічних
конференцій, реферативних оглядів, мультимедійних презентацій; приведено форми дистанційного навчання,
організацію науково-дослідної роботи лікарів-інтернів.
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Мета циклу інтернатури (спеціалізації) – підготовка лікарів загальної практики – сімейних
лікарів, відповідно чинних директивних документів і згідно вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина»,
набуття ними професійних практичних навичок і вмінь, формування професійних компетенцій,
необхідних для самостійної лікарської діяльності, формування сімейного лікаря, як організатора
та координатора лікувально-діагностичної та профілактичної роботи на територіальній дільниці
[3]. Проблема підвищення якості професійного навчання протягом багатьох років знаходиться в
центрі уваги педагогічної науки та практики.
Найважливішою метою сучасних освітніх програм у світлі реформування медицини є
закріплення системи безперервної медичної освіти, коли післядипломна і самоосвіта стають не
менш важливими, ніж додипломне навчання. Звичайно, виконання цієї мети залежить від багатьох
складових: наявності сучасних навчально-методичних програм та посібників, високого рівня
теоретичної та практичної підготовки як викладачів кафедр післядипломної освіти так і керівників
інтернів на базах стажування, технічного оснащення вузів та лікарень. У процесі становлення
особистості фахівця величезне значення набуває вміння самостійно поповнювати знання та
орієнтуватися у великому потоці інформації [5].
На сьогодні одна з основних задач – підвищення рівня освіченості лікаря як фактора його
конкурентоспроможності. Це створює високі вимоги до якості підготовки та перепідготовки
спеціалістів медичного профілю в системі вищої медичної освіти. Одним з пріоритетних
напрямків удосконалення системи освіти, що є провідним фактором рішення більшості проблем в
умовах глобалізації, вважають підсилення індивідуального підходу до розвитку творчих
здібностей спеціалістів із спрямуванням на їх самостійну діяльність.
Згідно сучасних вимог до організації навчального процесу більший обсяг навчального часу
виноситься на самостійну роботу. Вона організовується з урахуванням принципів, що
припускають комплексний підхід, високий рівень знань, їх навчальний і творчий характер та
індивідуальність. Теми для засвоєння матеріалу у формі самостійної роботи сприяють оволодінню
практичними навичками з різних розділів (невідкладних станів, клінічної лабораторної і
інструментальної діагностики) [4].
Самостійна робота – це планована і контрольована навчальна, науково-дослідна робота,
що виконується за завданням та під методичним керівництвом викладача, але без його
безпосередньої участі в спеціально відведений для цього час. Необхідними умовами для
ефективної організації та здійснення самостійної роботи інтернів є поступовість введення різних її
видів, проведення викладачем регулярних консультацій в різних формах, обов’язковий
систематичний контроль виконаної самостійної роботи. Вона являє собою систему пізнавальних
процесів, спрямованих на самостійне отримання знань, умінь та навичок, є засобом реалізації
пізнавальних та творчих здібностей лікарів. Актуальними задачами її організації виступають
визначення об'єму цієї роботи, контроль за її ходом, методичне забезпечення виконання, а саме:
наявність підручників, навчальних посібників, методичних розробок тощо.
Лікарі-інтерни оволодівають основними практичними навиками, що передбачені освітньопрофесійною характеристикою лікаря спеціаліста та самостійно працюють над засвоєнням
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навчального матеріалу під час навчання на очних і заочних базах стажування; поряд з аудиторною
є однією з форм навчального процесу та вагомою його складовою.
На сучасному етапі до самостійної підготовки лікарі-інтерни мають змогу на кафедрі
залучати цілу низку інноваційних технологій: комп'ютери, ресурси Internet, мультимедійні
презентації, аудіо- та відеотехніку. Дистанційне навчання при підготовці лікарів-інтернів – це
інноваційна організація навчального процесу, яка реалізується в специфічній педагогічній системі,
яка спирається на принципі самостійного навчання лікаря і інтерактивній взаємодії викладача і
інтерна.
У навчальному процесі на всіх циклах професійного удосконалення лікарів ми
використовуємо такі дистанційні технології: Телелекції і телесемінари (на основі
відеоконференції), які проводяться у регламентованому часі; Віддалені джерела медичної
інформації з ресурсів Інтернету; Мультимедійні і навчально-контролюючі системи (на основі
Інтернет-технологій).
Сучасні комп’ютерні програми дозволяють забезпечити передачу знань і доступ до
різноманітної навчальної інформації, а нові технології, такі як інтерактивні навчальні посібники,
мультимедійний контент, Інтернет сприяють більш активному залученню лікарів до процесу
навчання [1].
Велике значення в підготовці лікаря має оволодіння практичними навичками
інструментальних, лабораторних досліджень, надавати невідкладну допомогу на амбулаторному
етапі при різних патологічних станах.
Поряд з цим пріоритетним напрямком навчання в інтернатурі є формування навичок
практичного ведення пацієнтів, як в стаціонарі так і на амбулаторному прийомі в центрі ПМСД
під час очного і заочного циклів. Це навчає майбутнього сімейного лікаря навичкам ефективного
спілкування і консультування з пацієнтами і членами їх родини; крім того, лікарі-інтерни
оволодівають навиками клінічного мислення і прийняття рішень в умовах дефіциту часу,
невизначеної симптоматики [2].
Цікавою формою організації самостійної роботи є участь інтернів в клінічних і
патологоанатомічних конференціях, на яких вони самостійно докладають історію хвороби,
роблять реферативні огляди, мультимедійні презентації.
Важливим розділом самостійної роботи є формування навиків пошуку та оцінювання
сучасної наукової інформації по впровадженню адаптованих доказових рекомендацій в
амбулаторну практику. З цією метою лікарі-інтерни готують реферативні огляди, з якими вони
виступають на семінарських заняттях, клінічних конференціях. Основна мета рефератів –
поглиблення вивчення конкретної проблеми внутрішньої медицини. Крім того, велика увага на
кафедрі приділяється роботі із сучасними клінічними протоколами і рекомендаціями, що дозволяє
здійснити мінімально достатній обсяг медичної допомоги в будь-якій клінічній ситуації з його
подальшим поширенням.
Науково-дослідна робота лікарів-інтернів (НДР), як одна із форм позааудиторної роботи,
формує здатність до аналізу й узагальнення матеріалу, розвитку клінічного мислення, критичне
осмислення даних літератури. Для НДР інтерни використовують результати отримані під час
обстеження або лікування хворих, звіти і науково-практичний аналіз діяльності відділень,
порівняльний аналіз показників діяльності закладів охорони здоров’я.
Для виконання зазначених завдань в індивідуальному плані лікаря-інтерна є докладний
план його роботи на кафедрі та базах стажування визначеного зразка для забезпечення контролю і
стандартизації процесу відпрацювання та оволодіння практичними навиками.
Підсумок
Таким чином, самостійна робота на кафедрі є одним із важливих розділів навчального
процесу у підготовці кваліфікованого спеціаліста.
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Реферати
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ
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Ждан В. М., Китура Е. М., Бабанина М. Ю., Волченко Г.
В., Ткаченко М. В.
В статье рассмотрены особенности организации
самостоятельной работы врачей-интернов на кафедре
семейной медицины и терапии: амбулаторный прием, курация
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The article says about the features of
organization self-education of interns in the chair of
family medicine and therapy: outpatient care, observetion
of patients in the hospital, participation in the preparation
of clinical and clinical-anatomical conferences, abstract
reviews, multimedia presentations; given the form of
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
НАВЧАННЯ
В статті показана важливість курсу медичної хімії у формуванні студента-медика, а в майбутньому
висококваліфікованого спеціаліста. Умовою успішного цілісного підходу у викладанні медичної хімії у вищих
медичних навчальних закладах є міждисциплінарна інтеграція з дисциплінами медико-біологічного (біохімія, фізіологія,
біоорганічна хімія, фармакологія, медична та біологічна фізика) та клінічного профілю (патологічна фізіологія, клінічна
біохімія, гігієна, токсикологія, терапія, анестезіологія, фізіотерапія, реаніматологія тощо). Такий підхід значно підвищує
мотивацію навчання.
Ключові слова: медична хімія, міждисциплінарна інтеграція, міжпредметні зв’язки.

На сучасному етапі розвитку медичної освіти в Україні великого значення набуває
професійна підготовка майбутніх медиків. Стратегічні напрями в системі освіти вимагають
пошуку нових організаційних форм, методів навчання і виховання. У зв’язку з цим виникає
необхідність підготовки майбутніх фахівців до інноваційної діяльності, ознайомлення їх із
прогресивними технологіями суспільства. Завдання сучасної освіти - сформувати особистість
майбутнього фахівця, готового до успішної професійної діяльності, оновлення професійних знань,
уміння проектувати професійне й особисте зростання [5]. Нині провідною метою навчального
процесу у вищому медичному закладі є формування особистості лікаря, який уміє сприймати
необхідну інформацію, самостійно здобувати і використовувати її на практиці, вирішувати
складні клінічні завдання [4].
Зміни, що відбуваються в освіті, відносяться, перш за все, до методики викладання
природничих дисциплін. Питання організації навчально-виховного процесу з природничих
дисциплін, зокрема хімії, є недостатньо розробленим та потребує подальших досліджень.
Спостерігається тенденція недооцінки значущості шкільної хімічної освіти (суттєве зменшення
навчальних годин), з шкільної практики в значній мірі зник хімічний експеримент. Все це знижує
зацікавленість учнів і майбутніх студентів у вивченні хімії та призводить до формального
відношення до хімічних знань. Рішенню цих проблем може допомогти застосування нових засобів
та методів навчання, що сприяють пробудженню зацікавленості до навчання, самостійному
пошуку та засвоєнню знань студентами, індивідуалізації навчання [2].
Одним з напрямків якісного оновлення медичної освіти є підготовка фахівців, здатних
усвідомлено використовувати потенціал фундаментальних дисциплін для системного вирішення
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