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ОСОБЛИВОСТI ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ ГЕронтолоп"j
СIМЕЙНИМ ЛIКАРЯМ-IНТЕРНАМ

Шапкiн в,е,

У наш час в YKpa'iHiпродовжуеться подальша розбуДова загально'i
практики-сiмейно'i медvщини, тому актуальним питанням е забезпе-
чення первинно'i ланки охорони здоров'я достатньою кiлькiстю фахiвцiв,
В останнiй час ми спостерiгаемо зростання групи геронтологiчних хво-
рих, а оскiльки ОСНОвнийтягар роботи з хворими похилого BiKYлягае на
плечi сiмейних лiкарiв, то е актуальним навчання майбутнiх фахiвцiв iз
загально'i практики рiзним аспектам геронтологi'i.

Пiд час навчання сiмейних лiкарiв-iнтернiв в академiях пiслядип-
ломно'i освiти та на факультетах пiслядипломно'i освiти медичних YHi-
верситетiв та академiй кра'iни вважаеться доцiльним вивчення майбут-
нiми фахiвцями з ЗПСМ таких питань:

- фiзiологiчнi i психологiчнi змiни, що характернi для процесу старiння;
- особливостi перебiгу соматичних захворювань у хворих лiтнього

BiKY;
- особливостi лiкування соматично'i патологi'i у геронтологiчних

пацiентiв;
- дiагностика, терапiя i ведення пацiентiв iз психiчними розладами,

що xapaKTepHiдля похилого BiKY(деменцiя судинного походження при
патологi'j системи кровообiгу; первинна сенiльна деменцiя - хвороби
Пiка й Альцгеймера; гiдроцефалiя);

- шляхиформуванняпоеднано'iпатологii',щохарактернадлялiтнiххворих;
- принципи та особливостi лiкування поеднано'i патологi'i у хворих

похилого BiKY.
Володiння сiмейними лiкарями нюансами надання медично'j допо-

моги лiтнiм хворим дозволить iCTOTHOпокращити стан первинно'i медико-
caHiTapHo'iдопомоги у Kpa'iHi.

ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДIВ
ТЕСТУВАННЯ 3 МЕТОЮ ПОКРАЩАННЯ

ПIДГОТОВКИ ЛIКАРIВ-IНТЕРНIВ

Шапошнiкова Ю.М" Клiменко M,I., Панченко Г.Ю" Масляева Л,В.

Двадцять перше столiпя iCTOTHOзмiнило соцiокультурний контекст
навчання не лише студентiв, але й лiкарiв-iнтернiв у медичних ВНЗ
вYKpa'iHi.Значно зросли освiтня та самоосвiтня функцi'iу ВНЗ, професiйна
значущiсть ринку працi в цiлому, що спричинило посилення мотивацi'i
отримання високого рiвня знань та практичних навичок [1].

На всесвiтнiй конференцi'i з питань вищо'i освiти ЮНЕСКО-2009 було
зазначено, що академiчна мобiльнiсть i в тому числi крос-граничне от-
римання oCBiTHixпослуг е факторами пiдвищення якостi та ефектив-
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HOCTiвищо"i освiти. При цьому слiд враховувати той факт, що сучасна
oCBiTaповинна не лише спиратися на HOBiTHiдосягнення у певнiй галузi
знань, але й бути технологiчною, що гарантуе досягнення певного ре-
зультату, та неможлива без отримання оперативного зворотного зв'язку
i органiзацi'j на цiй OCHOBiподальшо"i корекцiйно'j дiяльностi [1,2],

Сучаснi процеси глобалiзацi'i та прискоренi темпи технiчного роз-
витку стосуються не лише комерцiйних i дiлових структур, а й в першу
чергу, системи вищо"i освiти. На цей час кра"iни-учасницi Болонського
процесу бачать одним з найважливiших компонентiв розвитку вищо'j
освiти рух до порiвняння нацiональних систем вищо"i освiти з метою
пiдтримки академiчно'j мобiльностi та спiльних oCBiTHixпрограм, якi,
у свою чергу, е важливим iHCTpYMeHToMдля пiдвищення якостi oCBiTHix
програм i дослiджень [2].

Складнiсть методично"i та психолого-педагогiчно'j роботи в медич-
них ВНЗ, BiAcYTHicTbвикладацького AOCBiAyв чомусь перешкоджають
вдосконаленню процесу пiдготовки з алгоритмiчним вирiшенням зав-
дань, Проблема ефективного розв'язання ситуацiйних завдань на ОС-

HOBiлiнiйних алгоритмiв у циклi предметiв терапевтичного профiлю,
через BiAcYTHiCTbв YKpai'Hi единого стандартизованого та якiсного
пiдручника, ускладнюе укладання рiзних BapiaHTiBситуацiйних завдань
з використанням рiзних логiчних ключiв [3].

Дослiдження в галузi викладання внутрiшнiх хвороб iдисциплiн тера-
певтичного профiлю в медичних ВНЗ та галузях Пiслядипломно'i освiти з
метою покращання в iHTepHiBприродничо-наукових i гуманiтарних знань
передбачае реалiзацiю нових пiдходiв, розробку нових MeToAiBi викори-
стання нових засобiв, способiв i форм навчання, щоб зробити навчання
бiльш цiкавим i активно пiдвищувати у них власну систему знань.

Самостiйна пiдготовка до вирiшення завдань, ураховуючи нюанси
клiнiко-лабораторних та iнструментально-дiагностичних показникiв,
а також тонкощi логiчного стартового вибору лiкарських препаратiв,
дозволяе вибрати основний або пiдтримуючий курс лiкування, профi-
лактику захворювання iндивiдуального хворого як в моно-, так i комп-
лекснiй етiопатогенетичнiй терапii' [4].

Докорiннi змiни У ставленнi викладачiв до тестування cTYAeHTiBта
лiкарiв-iнтернiв за загальновизнаною единою системою вiдбулися
у зв'язку iз започаткуванням единого державного iспиту «Крок 3", завдяки
якому тести здобули офiцiйне визнання в YKpai'Hi.За роки експерименту
значно пiдвищився piBeHbдовiри до резулыатiв тестування з боку oCBiTHix
установ, самих викладачiв, якi переконалисяу високiй об'ективностi та об-
IpYHToBaHoCTiбалiв. З'ясовано, що комплексне застосування тестових
завдань з единою правильною вiдповiддю та комП'ютерних програм нав-
чального призначення дозволяе реалiзуватиOCHOBHiфункцi'iконтролю (оцi-
ночну, навчальну,розвиваючу i мотивацiйну) i забезпечити його система-
тичнiсть, об'ективнiсть, диференцiйованiсть [1, 3].

Комп'ютерне тестування мае певнi переваги порiвняно з традицiй-
ним бланковим тестуванням, пред'явлення BapiaHTiBтесту на комп'ю-
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Tepi ДОЗВОЛЯ€заощадити кошти, що витрачаються зазвичай на друк i
транспортування бланкових TecTiB.Традицiйнi засоби поточного конт-
ролю менш ефективнi i в основному Opi€HTOBaHiна перевipку i систе-
матичну оцiнку знань студентiв та лiкарiв-iнтернiв з невеликими одини-
цями навчального матерiалу. Завдяки комп'ютерному тестуванню мож-
на пiдвищити iнформацiйну безпеку i запобiгти розсекречення тесту за
рахунок високо'j швидкостi передачi iнформацi'i та спецiального захис-
ту електронних фаЙлiв. Спрощуеться також процедура пiдрахунку ре-
зультуючих балiв у тих випадках, коли тест мiстить тiльки завдання з
вибором вiдповiдей [4, 5].

Iншi переваги комп'ютерного тестування проявляються в поточно-
му контролi, при самоконтролi i самопiдготовцi лiкарiв-iнтернiв. Зав-
дяки комп'ютеру можна негайно видати тестовий бал i вжити невiдклад-
них заходiв з корекцН засво€ння нового матерiалу на OCHOBiаналiзу
протоколiв за результатами виконання коригувальних та дiагностичних
TecTiB.Можливостi педагогiчного контролю при комп'ютерному тесту-
BaHHiзначно збiльшуються за рахунок розширення спектру вимipюва-
них YMiHbi навичок в iнновацiйних типах тестов их завдань, що викорис-
товують рiзноманiтнi можливостi комп'ютера при включеннi аудiо- i
вiдеофайлiв, iнтерактивностi, динамiчно'i постановки проблем за до-
помогаю мультимедiйних засобiв та iH. [3,6].

KpiM незаперечних переваг, комп'ютерне тестування Ma€ низку не-
долiкiв. Комп'ютернi тести повиннi враховувати те, що деякi медичнi
термiни важко формалiзуються, часто не вкладаються в коротку фор-
му тестового завдання, тому робота викладача повинна бути також
спрямована на усунення або зменшення впливу таких особливостей
на оцiнку базових знань лiкаря. Негативнi реакцН зазвичай викликають
рiзнi обмеження, якi iнодi накладаються при видачi завдань у комп'ю-
терному TecTYBaHHi.Наприклад, фiксу€ться або порядок пред'явлення
завдань, або максимально можливий час виконання кожного завдання,
пiсля закiнчення якого, незалежно вiд бажання випробуваного, з'являЕ:-
ться наступне завдання тесту. В адаптивному TecTYBaHHiлiкарi-iнтер-
ни бувають незадоволенi тим, що вони не мають можливостi пропусти-
ти чергове завдання, переглянути весь тест до початку роботи над ним
i змiнити вiдповiдi на попереднi завдання [2, 4].

Сучаснi методи викладання клiнiчних дисциплiн у системi пiслядип-
ломно'i освiти базуються на застосуваннi рiзних комп'ютерних моделей i
технологiЙ. На кафедрi внутрiшньо'i медицини NQ1та клiнiчно'i фармако-
логi'i XapKiBcbKOrOнацiонального медичного унiверситету дана пробле-
ма розроБЛЯЕ:ТЬСЯв декiлькох основних аспектах, головними з яких Е:
розробка i використання навчальних та контролюючих комп'ютерних
програм i застосування лiкувально-дiагностичних програм з метою по-
кращання теоретичних та практичних навичок майбутнiх лiкарiв.

За сучасними уявленнями, медицина - це технологi'i: дiагностичнi,
терапевтичнi, фармакологiчнi, хiрургiчнi та iншi, коли вiд лiкаря як вiд
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ученого потрiбно пiзнання всього нового, що е в сучаснiй медицинi на
тому чи iншому piBHiTi розвитку. Для того щоб бути конкурентоздатним,
лiкар-iнтерн повинен не лише вмiти мислити по-лiкарському, вiдрiзняти
очевидне вiд цiкавих думок, ймовipнiСТь вiд реальностi, рацiональнiсть
мислення вiд упередженостi, факти вiд безпiдставного твердження, тео-
рiю вiд догми i, нарештi, щасливий випадок вiд кризового стану, але й
комплексно з достатнiм piBHeMYMiHbта професiоналiзму використову-
вати отриманi теоретичнi знання на практицi. Допомогти в цьому непрос-
тому шляху майбутньому лiкарю може застосування стандартизованих
методiв комп'ютерного тестування, вирiшення клiнiчних задач з найпо-
ширенiшоТ терапевтичноТ патологП. Створення единого програмно-ме-
тодичного комплексу контролюючих i навчальних програм та розробка
методики проведення контролю знань i YMiHbiHTepHiBз використанням
комп'ютерноТ системи сприятиме пiдвищенню якостi навчання.
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