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В дисертаційній роботі обґрунтовано актуальність дослідження, яка 

зумовлена тим, що сучасне інформатизоване суспільство ставить перед 

лікарями нові умови, які включають уміння орієнтуватись в інформаційному 

просторі і застосовувати інформаційні технології (ІТ) у професійній 

діяльності, що, зокрема, є рушійною силою до самовдосконалення. Ефективна 

підготовка майбутніх лікарів у наш час не може обмежуватись лише 

засвоєнням ними фахових знань, умінь та навичок, якщо вони прагнуть 

відповідати професійним викликам сьогодення. 

Визначено завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової літератури охарактеризувати сутність та 

основи самовдосконалення майбутніх лікарів. 

2. Визначити зміст ІТ в системі фахової підготовки майбутніх лікарів. 

3. Визначити критерії, показники і рівні сформованості розвитку 

майбутніх лікарів засобами ІТ. 

4. Визначити та обґрунтувати педагогічні умови розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ.  

5. Розробити структурну модель самовдосконалення майбутніх лікарів та 

експериментально перевірити її ефективність у освітньому процесі закладу 

вищої медичної освіти. 

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ має власну структурну 

модель та буде ефективним завдяки реалізації таких педагогічних умов: 



– розвиток фахового середовища; 

– актуалізація змісту ІТ в системі фахової підготовки майбутніх лікарів; 

– впровадження різнорівневого підходу до застосування ІТ під час 

навчального процесу.  

Відповідно до визначених завдань дослідження, з метою окреслення 

способів розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ в процесі 

навчання, які сприятимуть формуванню мотивації до самоосвіти та 

безперервному професійному саморозвитку фахівців, досліджено поняття 

критеріїв, показників та рівнів розвитку самовдосконалення засобами ІТ 

майбутнього медичного працівника. Крім того, визначено таку структуру 

готовності майбутніх лікарів розвивати самовдосконалення, яка включає в себе 

взаємопов’язані критерії: мотиваційний, когнітивний, особистісно-

розвиваючий, рефлексивно-регулюючий. Водночас, було розроблено 

показники означеної проблеми, що дозволило визначити три рівні розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів з використанням інформаційних 

технологій: базовий (репродуктивний), достатній (евристичний), творчий 

(креативний). 

З метою визначення рівня самовдосконалення студентів вищих медичних 

закладів за допомогою засобів інформаційних технологій, було розроблено 

опитувальник, що надало можливість формалізувати якісні характеристики 

визначених критеріїв, показників та рівнів. 

В ході реалізації педагогічних умов, окреслено проблематику та 

суперечності проблеми розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

Обґрунтовано, що теоретичне обґрунтування педагогічних умов розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій 

спирається на сутнісні характеристики таких методологічних підходів, як: 

аксіологічний, особистісно зорієнтований, суб’єктний, діяльнісний. 

Аналіз даних методологічних підходів надав можливість визначити 

значимість одних із найважливіших в системі фахової вищої медичної освіти 



підходів, а саме особистісно-зорієнтованого, компетентнісного та 

інтегрованого підходу до розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

Спираючись на практичну доцільність та на основі теоретичного 

узагальнення визначено, що розвиток у студентів-медиків самовдосконалення 

засобами ІТ залежить від реалізації комплексу таких педагогічних умов: 

формування середовища націленого на посилення мотивації майбутніх лікарів 

до використання інформаційних технологій в навчанні та професійній 

діяльності; забезпечення навчального процесу штатом викладачів з потужною 

практичною підготовкою до використання ІТ в освітньому процесі; 

впровадження різнорівневого підходу до застосування ІТ під час навчального 

процесу; організація самостійної позааудиторної діяльності студентів 

засобами інформаційних технологій з метою їхнього саморозвитку; 

забезпечення активного використання студентами програм МКХ-10, ІСРС-2 та 

«Мала експертна система»; впровадження у навчальний процес моніторингу 

рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних технологій серед 

студентів. Виділені педагогічні умови перебувають у тісному взаємозв’язку 

між собою та разом спрямовані на досягнення поставленої мети.  

У процесі дослідження визначено та обґрунтовано ефективні методичні 

підходи до особистісного самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій у навчальному процесі вищого медичного закладу. 

Визначено основні принципи організації занять навчального процесу з 

використанням ІТ як умови розвитку особистісного самовдосконалення 

майбутніх лікарів. У контексті дослідження розкрито форми та методи, що 

використовуються на заняттях з дисципліни «Медична інформатика». 

Охарактеризовано складові здійснення розвитку особистісного 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій. 

Роблячи акцент на розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій в практичній складовій освітнього 

процесу, нами була розроблена структурна модель цього розвитку. Основні 



складові структурної моделі розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій: аналітико-діагностична складова, яка 

ґрунтується на процесі самопізнання особистості; інформаційно-організаційна 

складова, що пов’язана з процесами самопроектування; діяльнісно-

корекційниа складова, яка основується на процесах самодіяльності та 

самоконтролю; контрольно-рефлексивна складова, яка пов’язана з процесами 

самоконтролю. 

 Акцентовано увагу на тому, що кожна складова має мету, вирішує певні 

завдання та має свої особливості здійснення: свідоме прийняття рішення щодо 

самовдосконалення; розробка плану та/або програми особистісного 

самовдосконалення, діяльність щодо реалізації визначеного плану 

самовдосконалення; здійснення самоконтролю та самокорегування діяльності 

щодо самозмін. Основою кожної складової є процеси самопізнання, 

самоосвіти, самооцінки, самопроектування, самопримусу, саморегулювання, 

самоаналізу, самоконтролю та самокорегування.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

спрямованості дослідження на виявлення потенційних можливостей розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. Матеріали дисертації 

можуть бути використані в подальших наукових розвідках щодо розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів. У роботі було доведено вагомість 

впровадження інформаційних технологій як ефективного засобу для розвитку 

самовдосконалення. Результати дослідження можуть бути впроваджені у 

процес фахової підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної 

освіти. 

Формувальний етап дослідження засвідчив перевагу базового та 

достатнього рівнів сформованості самовдосконалення майбутніх лікарів, що 

зумовлено відсутністю системного підходу до розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій; недостатністю 

розробленості навчально-методичного забезпечення досліджуваного процесу. 

З цією метою розроблено та впроваджено ряд практичних завдань з 



дисципліни «Медична інформатика», які мали суттєвий вплив на розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів, що забезпечило створення  професіно 

мотивуючого середовища медичного закладу. Впровадження та реалізація 

визначених педагогічних умов, в процесі експериментальної перевірки, 

засвідчили позитивну динаміку зростання у студентів рівнів сформованості 

самовдосконалення саме завдяки використанню ІТ. 

Підсумковий етап, під час якого було експериментально перевірено 

розроблену структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій, застосовано ряд методів математичної 

статистики, дав можливість отримати якісні показники й визначити 

збільшення відсотку студентів за рівнями сформованості самовдосконалення у 

порівнянні із формувальним та підсумковим зрізом. 

Порівняно із формувальним зрізом, підсумковий зріз продемонстрував 

таку позитивну динаміку: за мотиваційним критерієм кількість студентів з 

творчим рівнем розвитку самовдосконалення засобами ІТ в експериментальній 

групі зросла на 8,9 %, когнітивним – 8,7 %, особистісно-розвиваючий –  9,4 %, 

рефлексивно-регулюючим – 9,6 %. Узагальнюючи вище наведені результати 

зрізів, констатовано, що в середньому 9,2 % студентів експериментальних груп 

медичного університету мають творчий рівень розвитку самовдосконалення 

засобами ІТ, що ще раз підтверджує висунуту нами гіпотезу про розробку та 

впровадження визначених педагогічних умов, як необхідних при розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в 

процесі фахової підготовки у вищих навчальних медичних закладах. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Донецького 

національного медичного університету (м. Кропивницький), Міжнародного 

європейського університету (м. Київ) та Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль). 

Ключові слова: самовдосконалення, інформаційні технології, майбутні 

лікарі. 

  



ABSTRACT 

Haborets O. A. Development of self-improvement of future doctors by 

means of information technologies. – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript.  

The dissertation for the acquisition of the scientific degree of Ph. D., specialty 

011 Educational, Pedagogical Sciences. – Volodymyr Vynnychenko Central 

Ukrainian State Pedagogical University. – Kropyvnytskyi, 2021. 

The dissertation substantiates the relevance of the study, which is due to the 

fact that modern informatized society puts before doctors new conditions, which 

include the ability to navigate in the information space and apply information 

technology (IT) in professional activities, which, in particular, is a driving force for 

self-improvement. Effective training of future doctors in our time may not be limited 

to the acquisition of professional knowledge, skills and abilities, if they seek to meet 

the professional challenges of today. 

The tasks of the research are defined: 

1. Based on the analysis of the scientific literature, to describe the essence and 

foundations of self-improvement of future doctors. 

2. To determine the content of IT in the system of professional training of future 

doctors. 

3. To define the criteria, indicators and levels of development of future doctors 

by means of IT. 

4. To identify and justify the pedagogical conditions for the development of 

self-improvement of future doctors by means of IT. 

5. To develop a structural model of self-improvement of future doctors and 

experimentally test its effectiveness in the educational process of higher medical 

education. 

The research hypothesis is based on the assumption that the development of 

self-improvement of future doctors by means of IT has its own structural model and 

will be effective due to the implementation of the following pedagogical conditions: 

- development of the professional environment; 



- updating the content of IT in the system of professional training of future 

doctors; 

- introduction of a multilevel approach to the use of IT during the educational 

process. 

In accordance with the objectives of the study, in order to outline ways of 

developing self-improvement of future doctors by IT in the educational process, 

which will contribute to the formation of motivation for self-education and 

continuous professional development, the concept of criteria, indicators and levels 

of self-improvement of future medical workers are investigated. In addition, the 

structure of readiness of future doctors to develop self-improvement is defined, 

which includes interrelated criteria: motivational, cognitive, personality-developing, 

reflexive-regulatory. At the same time, indicators of this problem are developed, 

which allowed to determine the three levels of development of self-improvement of 

future doctors with the use of information technology: basic (reproductive), 

sufficient (heuristic), creative (creative). 

In order to determine the level of self-improvement of students of higher 

medical institutions with the help of information technology, a questionnaire is 

developed, which provided an opportunity to formalize the qualitative 

characteristics of certain criteria, indicators and levels. 

In the realization process of pedagogical conditions, the problems and 

contradictions of the problem of development of self-improvement of future doctors 

by means of information technologies are outlined. 

It is substantiated that the theoretical substantiation of pedagogical conditions 

for the development of self-improvement of future doctors by means of information 

technology is based on the essential characteristics of such methodological 

approaches as: axiological, personality-oriented, subjective, activity. 

The analysis of these methodological approaches provide an opportunity to 

determine the importance of one of the most important approaches in the system of 

professional higher medical education, namely personality-oriented, competency 



and integrated approach to the development of self-improvement of future doctors 

by information technologies. 

Based on the practical expediency and theoretical generalization, it is 

determined that the development of medical students' self-improvement by means 

of IT depends on the implementation of a set of pedagogical conditions: formation 

of an environment aimed at strengthening the motivation of future doctors to use 

information technology providing the educational process with a staff of teachers 

with strong practical training in the use of IT in the educational process; introduction 

of a multilevel approach to the use of IT during the educational process; organization 

of independent extracurricular activities of students by means of information 

technology for the purpose of their self-development; ensuring active use by students 

of the ICD-10, ICPC-2 and “Small Expert System” programs; implementation of 

monitoring the levels of development of self-improvement into the educational 

process by means of information technologies among students. The selected 

pedagogical conditions are closely interrelated and together aimed at achieving the 

goal. 

In the process of the research, the effective methodical approaches to personal 

self-improvement of future doctors by means of information technologies in the 

educational process of a higher medical institution are determined and substantiated. 

The basic principles of the organization of employment of educational process with 

use of IT as conditions of development of personal self-improvement of future 

doctors are defined. In the context of the study, the forms and methods used in 

classes on the subject “Medical Informatics” are revealed. The components of the 

development of personal self-improvement by means of information technology are 

described. 

Emphasizing the development of self-improvement of future doctors by means 

of information technology in the practical component of the educational process, we 

have developed a structural model of this development. The main components of the 

structural model of development of self-improvement of future doctors by means of 

information technology: analytical and diagnostic component, which is based on the 



process of self-knowledge of the individual; information and organizational 

component related to self-design processes; activity-correction component, which is 

based on the processes of self-activity and self-control; control-reflexive component, 

which is associated with the processes of self-control. 

Emphasis is placed on the fact that each component has a purpose, solves 

certain problems and has its own peculiarities of implementation: conscious 

decision-making on self-improvement; development of a plan and / or program of 

personal self-improvement, activities for the implementation of a specific plan of 

self-improvement; self-control and self-adjustment of activities related to self-

change. The basis of each component is the processes of self-knowledge, self-

education, self-assessment, self-design, self-coercion, self-regulation, self-analysis, 

self-control and self-adjustment. 

The practical significance of the results of the study is in the focus of the study 

on identifying potential opportunities for the development of self-improvement of 

future physicians by means of IT. The materials of the dissertation can be used in 

the further scientific research on the development of self-improvement of future 

doctors. The paper proves the importance of introducing information technology as 

an effective tool for the development of self-improvement. The results of the study 

can be implemented in the process of professional training of future doctors in higher 

medical education. 

The formative stage of the study show the advantage of the basic and sufficient 

levels of self-improvement of future doctors, due to the lack of a systematic approach 

to the development of self-improvement of future doctors by means of information 

technology; insufficient development of educational and methodological support of 

the studied process. For gaining the purpose, a number of practical tasks in the 

discipline of “Medical Informatics” are developed and implemented, which have a 

significant impact on the development of self-improvement of future doctors, which 

ensure the creation of a professionally motivating environment for the medical 

institution. The introduction and implementation of certain pedagogical conditions, 



in the process of experimental testing, show a positive dynamics of growth in 

students' levels of self-improvement through the use of IT. 

The final stage, during which the developed structural model of development 

of self-improvement of future doctors by means of information technologies is 

experimentally checked, the numbers of methods of mathematical statistics are 

applied, gives the opportunity to obtain qualitative indicators and determine the 

increase in the percentage of students by levels of self-improvement in comparison 

with the formative and final assessment. 

Compared with the formative assessment, the final shows the following 

positive dynamics: according to the motivational criterion, the number of students 

with a creative level of self-improvement by IT in the experimental group increased 

by 8.9%, cognitive – 8.7%, personal development – 9.4%, reflexive-regulatory – 

9.6%. Summarizing the above results of the assessment, it is stated that on average 

9.2% of students in experimental groups in medical university have a creative level 

of self-improvement by IT, which once again confirms our hypothesis of developing 

and implementing certain pedagogical conditions necessary for the development of 

self-improvement of future doctors by means of information technologies in the 

process of professional training in higher educational medical institutions. 

The results of the research are introduced into the educational process of 

Donetsk National Medical University (Kropyvnytskyi), International European 

University (Kyiv) and Ternopil National Medical University named after I. 

Gorbachevskyi (Ternopil). 

Key words: self-improvement, information technologies, future doctors. 
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