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АНОТАЦІЯ 

Габорець О. А. Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. – Центральноукраїнський 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – 

Кропивницький, 2021. 

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 розвитку 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: 
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– 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 
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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 
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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-корекційна складова, яка 

основується на процесах самодіяльності та самоконтролю; контрольно-

рефлексивна складова, яка пов’язана з процесами самоаналізу та 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 професійно-
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мотивуючого середовища на заняттях в медичному закладі. 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-розвиваючим – 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 для розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в 

процесі фахової підготовки у закладах вищої медичної освіти. 

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. 
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ABSTRACT 

Haborets O. A. Development of self-improvement of future physicians 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 physicians 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 physicians 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 physicians. 

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

physicians. 

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

physicians by means of IT. 

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

improvement of future physicians by means of IT. 

5. To develop a structural model of self-improvement of future physicians 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 physicians 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; 
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– updating the content of IT in the system of professional training of future 

physicians; 

– 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 physicians 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 physicians 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 physicians 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 

physicians 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 physicians 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 provides 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 
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integrated approach to the development of self-improvement of future physicians 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 physicians 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 physicians 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 

physicians 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 physicians 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 

physicians by means of information technology: analytical and diagnostic 
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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 

physicians. 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 physicians in 

higher medical education. 

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

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

approach to the development of self-improvement of future physicians 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 physicians, 

which ensure the creation of a professionally motivating environment in the 

classroom. The introduction and implementation of certain pedagogical conditions, in 
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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 physicians 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 physicians 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 physicians. 
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ВСТУП 
Актуальність дослідження. З огляду на високий темп розвитку науково-

технічного прогресу, інформатизація суспільства вимагає впровадження у вищу 

освіту інноваційних за змістом методів, засобів та форм професійної підготовки 

майбутніх фахівців нової формації, створення потужної інформаційної 

інфраструктури у закладах вищої освіти з розвиненим інформаційно-

комп’ютерним навчальним середовищем. Медична освіта не є винятком. Якісна 

освіта майбутніх лікарів в Україні – це вимога сучасності, що зумовлює 

переосмислення форм та методів роботи, принципів та підходів до їх навчання 

згідно із сучасними досягненнями науки, техніки та комп’ютерних технологій. 

Концепція розвитку вищої медичної освіти визначена Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки орієнтована на 

підготовку компетентних фахівців, які не лише володіють певним набором 

компетентностей, а й спроможні відповідати на виклики часу, готові до 

постійного розвитку та самовдосконалення, щоб успішно адаптуватися до умов 

сучасності та конкурувати на ринку праці, а саме, бути тими фахівцями, яких 

дійсно потребує українська медицина сьогодні. 

Стрімкий розвиток новітніх технологій актуалізує необхідність 

модернізації системи вищої медичної освіти й як наслідок виникає гостра 

проблема у пошуках нових шляхів підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців та наявністю в студентів внутрішньої мотивації до постійного 

вдосконалення своїх професійних і особистісних якостей, тобто потреби у 

самовдосконаленні засобами інформаційних технологій (ІТ). 

Водночас, суспільство вимагає від людей, яким довіряє життя і здоров’я 

свого населення, професіоналізму та високої моральності – має на це повне 

право. Сформувати ці надвисокі професійні та моральні межі й не виходити з 

них за будь-яких умов, за будь-яких спокус, якими б вони не були – 

надзавдання сучасного майбутнього лікаря. І знову на перший план виходить 

здатність лікаря до саморозвитку, адже лише такий фахівець зможе відповідати 

на цей виклик. Таку цілеспрямовану діяльність майбутнього лікаря, 
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орієнтовану на вдосконалення власних рис та професійних якостей відповідно 

до суспільно значущих і особистісно значущих цінностей та ідеалів вкрай 

важливо почати розвивати під час професійної підготовки. 

Феномен самовдосконалення особистості широко представлений в 

наукових працях (К. Абульханова-Славська, А. Айзенберг,  Б. Ананьєв,                 

В. Анісімова, Г. Батищев, В. Берека, І. Бех, Л. Божович, М. Боришевський,        

В. Буряк, Т. Вайніленко, Л. Виготський, Г. Гаврилова, О. Діденко,                      

О. Дубасенюк, Ю. Калугін, І. Кон, Г. Костюк, А. Макаренко, А. Маслоу,           

Ю. Орлов, К. Роджерс, Л. Рувинський, С. Сисоєва, М. Сметанський,                   

В. Сухомлинський, К. Ушинський та багато інших науковців). 

Проблеми професійного самовдосконалення майбутніх медиків знайшли 

висвітлення у дисертаціях Ю. Вороненка, О. Горай, О. Гуменюк, Л. Дудікової, 

О. Ігнатюк, В. Копетчук, І. Кузнецової, Т. Лебединець, М. Лукащук,                  

О. Неловкіної-Берналь, Ю. Остраус, О. Рудої, І. Сірак, О. Солодовник,               

К. Соцького, С. Тихолаз, Я. Цехмістера та інші дослідники. 

Теоретико-методологічні основи застосування інформаційних технологій у 

професійній освіті майбутніх лікарів відображені у працях вітчизняних і 

зарубіжних науковців:  Дж. Вард ( J. Ward), В. Гринь, П. Дев ( P. Dev),              

 В.  Калібабчук,  М. Коваля, Дж. Лашофа (J. Lashof), Л. Ляхоцької, П. Озуа           

(P. Ozuah), Н. Стучинської та ін. Окремі питання застосування нових 

інформаційних технологій у медицині розглядаються в працях В. Василькова, 

 А.  Сафронова, С. Бундарчука, А. Богамолова,  Н.  Юрьєвої,  Г. Чайкіна,             

Б.  Кувшінова, В. Краснов, О. Мацуга, К. Магрламова, В. Петрухін,                     

М. Пилипенко, В. Пінькас, А. Поворознюк, А. Романов, Г. Семенченко,             

А. Семенець, О. Сілкова, Ю. Сосновський, П. Федорук, Т. Хачапурідзе,              

І. Шапошника та інші вчені. 

Незважаючи на численну кількість наукових праць, проблема розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій не 

поставала предметом спеціальних розвідок. Крім того, з урахуванням 

швидкоплинності часу, у розвитку ІТ зокрема, дана проблема потребує 
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оновленого підходу й наукового обґрунтування педагогічних умов, які 

вможливили б забезпечення ефективності освітнього процесу в контексті 

розвитку самовдосконалення засобами ІТ у майбутніх лікарів під час навчання 

у закладах вищої медичної освіти. Застосування інформаційних технологій при 

підготовці майбутніх медиків призведе до появи нового покоління 

інформаційно освічених фахівців, що дасть змогу підвищити якість та 

ефективність лікарської професії.  

Про доцільність наукового пошуку в такому напрямку свідчить також і 

низка суперечностей, що мають місце у вітчизняній професійній підготовці 

майбутніх лікарів: 

– між актуальністю інтеграції України у розвиток науково-технічного 

прогресу, інформатизації суспільства та сталістю цього процесу на сучасному 

етапі розвитку суспільства; 

– між необхідністю інноваційних перетворень у змісті національної 

професійної освіти в контексті процесу диджіталізації та недостатньою 

обізнаністю щодо позитивного практичного досвіду використання сучасних 

активних методів і форм професійної підготовки засобами ІТ; 

– між важливістю впровадження позитивного досвіду щодо питань 

розвитку самовдосконалення засобами ІТ у майбутніх лікарів та відсутністю 

фундаментальних педагогічних досліджень, які б синтезовано відображали 

еволюцію процесу самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. 

Ураховуючи актуальність визначеної проблеми, її недостатню 

обґрунтованість в теоретичних і практичних аспектах розв’язання, наявні 

протиріччя та потреби ринку праці в компетентних лікарях та сучасні вимоги 

до них, а також недостатність спеціальних досліджень у цій галузі, зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи – “Розвиток самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до науково-дослідної теми 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського 
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державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – 

«Соціально-професійне ставлення особистості» (державний реєстраційний 

номер № 0116U003481).  

Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням вченої ради 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (протокол № 2 від 24. 09. 2018 р.). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні 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 розвитку 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.  

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх лікарів засобами ІТ. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку самовдосконалення  

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. 
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Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети і перевірки гіпотези 

буде використовувався комплекс взаємопов’язаних методів дослідження, 

зокрема: 

теоретичні: системно-функціональний аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, класифікація, систематизація наукових джерел для з’ясування 

сутності досліджуваної проблеми і наукового обґрунтування педагогічних умов 

формування розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів; систематизація 

для визначення змісту ІТ в системі фахової підготовки майбутніх лікарів; 

аналогії, проектування та моделювання для розробки моделі формування 

розвитку самовдосконалення засобами ІТ; логічне узагальнення і 

прогнозування при формулюванні висновків та рекомендацій; 

емпіричні: педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів; експертне оцінювання, тестування студентів для 

визначення рівня розвитку самовдосконалення засобами ІТ майбутніх лікарів; 

метод експертних оцінок для визначення рівнів самовдосконалення майбутніх 

лікарів; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою 

перевірки ефективності визначених педагогічних умов самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами ІТ; ефективності обґрунтованих педагогічних умов; 

статистичні – кількісний та якісний аналіз даних з використанням 

методів математичної статистики (із застосуванням гіпотез-критерію Пірсона) з 

подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням із метою 

перевірки відповідності експериментальних даних дослідження й забезпечення 

вірогідності та встановлення їх статистичної значущості. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилась на базі Донецького національного медичного університет 

(м. Кропивницький), Міжнародного європейського університету (м. Київ) та 

Тернопільського національного медичного університету імені 

 І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль). У межах експериментальної роботи 

охоплено 420 осіб в трьох медичних закладах вищої освіти України з 

підготовки кадрів у галузі медицини. Дослідження виконувалося поетапно.  
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше обґрунтовано 

теоретичні й методичні засади розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій;  

дано визначення «самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій», що розглядається як інтегративне явище, зумовлене 

соціальними вимогами до професії, яке представляє собою діалектичну 

взаємодію педагогічних дій і освітнього процесу основаного на використанні 

сучасних ІТ та проявляється у постійному особистісному й професійному 

саморозвитку майбутнього фахівця; 

теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено структурну 

модель розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій в процесі фахової підготовки у закладах вищої медичної освіти; 

визначено педагогічні умови самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій (формування середовища націленого на 

посилення мотивації майбутніх лікарів до використання ІТ 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) та окреслено їхню специфіку; розроблено критерії (мотиваційний, 

когнітивний, особистісно-розвиваючий, рефлексивно-регулюючий) їх 

показники та рівні (базовий (репродуктивний), достатній (евристичний), 

творчий (креативний)) готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення з 

використанням інформаційних технологій; 

 уточнено зміст понять «самовдосконалення особистості» як свідому, 

безперервну, самостійну й цілеспрямовану діяльність людини, спрямовану на 
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вдосконалення власних рис та якостей відповідно до суспільно значущих і 

особистісно значущих цінностей та ідеалів; «самовдосконалення майбутніх 

лікарів» ми розглядаємо як безперервний, систематичний та свідомий процес, 

що полягає в самостійному поглибленні рівня власної професійної 

компетентності та розвитку професійно значущих якостей і навичок відповідно 

до соціальних вимог, умов професійної діяльності та людських моральних 

якостей;  

подальшого розвитку набули напрацювання щодо оптимізації розвитку 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій. 

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. 

Практичними здобутками наукового дослідження можна послугуватися 

при укладанні спецкурсів і спецсемінарів для закладів вищої медичної освіти; 

для написання підручників і посібників, елективних курсів; при написанні 

бакалаврських, магістерських, курсових та дипломних робіт у медичних освтніх 

закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації. Результати дослідження можуть бути 

впроваджені у процес фахової підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої 

медичної освіти. 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення і результати дослідження були представлені на Міжнародних 

науково-практичних та наукових конференціях: “Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” (Тернопіль, 2018); 

“Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ 

ст.” (Львів, 2019); “Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: 

досвід, проблеми та перспективи” (Кропивницький, 2020); “Сучасний стан та 
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перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті” 

(Кропивницький, 2021); “Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної 

галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції” (Тернопіль, 2021).  

Матеріали дослідження представлено й обговорено на засіданнях та 

теоретико-методологічних семінарах кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

Основні положення та результати наукового дослідження впроваджено в 

освітній процес Тернопільського національного медичного університету           

ім. І. Я. Горбачевського (акт упровадження № №193 від 15 червня 2021 р.), 

Міжнародного європейського університету (довідка №205 від 23 червня 2021 

р.), Донецького національного медичного університету (довідка № 209 від 30 

червня 2021 р.). 

Публікації. Результати дослідження відображено в 22 наукових працях, 

серед яких: 7 статей – у наукових фахових виданнях України, 5 статей – у 

закордонних наукових виданнях, 8 тез – у матеріалах науково-практичних 

конференцій, 1 – навчально-методичний посібник, 1 – методичні рекомендації. 

Структура й обсяг дисертації зумовлена логікою дослідження й складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (277 найменувань, зокрема 9 – іноземними мовами), 4 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 215 сторінок, із них 171 

сторінок основного тексту. Робота містить 8 таблиць та 4 рисунки. 
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РОЗДІЛ І. САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

ЗАСОБАМИ ІТ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1. 1. Сутність та основи розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

 

Характерною рисою сьогодення є усвідомлення важливості й значущості 

виховання та професійної підготовки творчої особистості, яка постійно прагне 

до саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації. Ця проблема набуває 

нового значення, коли йдеться про особистість лікаря. 

Якісна освіта майбутніх лікарів в Україні – це вимога сучасності, що 

потребує переосмислення форм та методів роботи, принципів та підходів до їх 

навчання згідно із сучасними досягненнями науки і техніки. Концепція 

розвитку вищої медичної освіти визначена Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки орієнтована на підготовку компетентних 

фахівців, спроможних відповідати на виклики часу, готових до 

самовдосконалення та постійного розвитку, які володіють певним набором 

компетентностей, здатних успішно адаптуватися до умов сучасності й 

конкурувати на ринку праці [86]. 

На початку ХХІ століття набувають нового значення філософські, 

психологічні та педагогічні погляди, з’являються нові підходи до вивчення 

складних педагогічних явищ та процесів, неперервно розширюється основа 

поняття самовдосконалення. З урахуванням цього, важливим є дослідження 

становлення й розвитку феномену самовдосконалення у філософії, психології, 

історії педагогіки, що забезпечує цілісність і багатоаспектність наукового 

пошуку, відображає інтеграцію наукових знань і наукових напрямів. 

Проблема самовдосконалення та становлення цілісної особистості завжди 

хвилювала прогресивно мисляче суспільство, була й залишається його 

незмінним предметом дослідження. Усвідомлене самовдосконалення 

особистості та її духовне зростання – категорії вічні, притаманні всім епохам та 

історичним періодам. Саме усвідомлення сутнісного духовного ядра й 
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відтворення цілісного образу процесу розвитку самовдосконалення особистості 

із філософського погляду становить метатеоретичне підґрунтя та методологічну 

передумову його педагогічного розуміння. В свою чергу, філософія 

розглядається як метатеоретичне підґрунтя педагогічного розуміння феномену 

самовдосконалення [85]. 

Понятійний апарат проблеми самовдосконалення особистості бере свої 

витоки ще в піфагорійській общині, заснованою Піфагором та його учнями, 

метою якої було набуття практичних методів очищення душі й морального 

вдосконалення. Піфагорієць Архит стверджував, що «знання, придбане 

самостійно, засвоюється міцніше і є більш довговічним», тому в піфагорійських 

общинах привчали до самостійного подолання труднощів у пізнанні [11, c. 3]. 

Давньогрецький філософ-матеріаліст Епікур доводив, що людина може 

досягти внутрішньої свободи через особистісне самовдосконалення, постійно 

розмірковуючи про природні явища, утверджуючи й культивуючи мужність 

перед страхом смерті, тілесними стражданнями, сумом тощо. Для такого 

звільнення найменш необхідні зовнішні соціальні перетворення, натомість 

потрібні лише внутрішня робота духу, удосконалення розуму, інтелекту, 

культивування моральних чеснот, підтримка друзів та однодумців. Програма 

самовдосконалення за Епікуром передбачає досягнення такого внутрішнього 

світу, за якого особистість в усьому покладається на себе, найбільше цінує те, 

що не залежить від сваволі, обставин і випадковості [63].  

Людина, керуючись власними внутрішніми якостями, почуттями й 

бажаннями, може самостійно домогтися високої дисципліни потреб, викорінити 

погані нахили, звички, навчитися лікувати свою душу. Епікур високо цінував 

дружбу, яку називав найважливішим чинником досягнення мудрості, 

досконалості. Отже, прагнення до невпинного самовдосконалення, моральної 

чистоти внутрішнього світу особистості є засадничими положеннями 

соціально-етичної концепції Епікура [63]. 

Духовне життя, мислення, душа посідають центральне місце і для 

матеріалістів, і для ідеалістів античного світу. Епікур, прагнучи звільнити 
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людину внутрішньо, наголошував на розвитку духовних якостей особистості. 

Саме з духовною діяльністю філософ пов’язував самовдосконалення 

особистості, оскільки духовна діяльність вимагає від людини напруження, 

постійного тренування сил. Як відомо з історії філософського вчення, у 

духовному житті аналізованого періоду панували софісти, які вперше чітко 

продемонстрували незламну міць людської думки. Увага дослідників софізму 

була прикута не до Богів, не до Неба, навіть не до Природи, а до Людини [63]. 

Давньокитайський філософ Конфуцій першим в історії звеличив роль 

людини. Він стверджував, що людину одухотворяє здатність осмислення 

власного життя. На його думку, перш ніж навчити інших, необхідно 

потурбуватись про особистісне самовдосконалення. Головний заповіт 

мислителя – «будь майстром не ремесл, а власного серця, осягни сенс життя в 

самозаглибленій роботі свідомості, для якої не потрібно ні технічні знаряддя, ні 

влада» [52, с. 17]. Педагогічні погляди мислителя знайшли відображення у 

творі «Лунь юй» («Бесіди і судження»). Ось цитата з цього твору: «… якщо ж 

не можеш удосконалити себе, то як же зможеш удосконалити інших людей?» 

[46, с. 23]. 

Розвиток самовдосконалення, на думку античних філософів, відбувається 

завдяки індивідуальній творчості. У цьому контексті постать Сократа, його 

філософські погляди, активна діяльність, незвичайна життєва доля хвилює 

думки та почуття. К. Маркса вважав Сократа субстанціональним індивідом, 

який стоїть у центрі руху філософії [63, с. 150]. Він актуалізував проблему 

людського самовдосконалення завдяки заглибленню у філософію людини: 

«Пізнай самого себе» (Nosce te ipsum) – пізнавати свій шлях, істину та 

можливості. Опанувати цю думку, зробити з неї висновки, знайти практичне 

застосування судилося тільки Сократу, який прийшов до остаточного висновку: 

«Я знаю, що я нічого не знаю». Як же зрозуміти це? Самовдосконалення у 

Сократа – це безперервний процес, що триває протягом усього свідомого життя 

людини [63, с. 152]. 
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Колосальної сили імпульс до дослідження себе та інших знайшов своє 

відображення в цих словах. Cократ – неспокійний, напружений і безстрашний, 

відкрив особливий рід знання – знання про незнання, яке вносить занепокоєння 

в духовне життя індивіда, змушує його сумніватися в непогрішності набутих 

знань, викриває невігластво й пробуджує потребу в нових знаннях. Це в рівній 

мірі відноситься не тільки до будь-якого роду людської діяльності, включаючи 

шахи, а й до самопізнання. Якщо людина не знає себе і не прагне дізнатися, то 

таке невігластво також небезпечно, як і невігластво в сфері пізнання 

зовнішнього світу [38]. 

Сократ стверджував: «Адже тим-то й небезпечно невігластво, що людина і 

не прекрасна, і недосконала, і не розумна – цілком задоволена собою». Так 

народжується самозаспокоєння, достаток людини мізерністю свого духовного 

світу, некритичного ставлення до себе самого. Філософ же безперестанку 

відчуває себе та інших, закликає людей задавати самим собі питання і критично 

ставиться до самого себе. Вимагає постійно тримати в напрузі інтелектуальні 

сили [38]. 

Кінцева мета самовдосконалення особистості – це моральне піднесення її 

розуму. Відтак, на думку Сократа, гармонійне поєднання знання і моральності 

утворюють мудрість – вищу чесноту. Мислителю належить відкриття 

«специфічного знання про незнання». Самопізнання, дослідження своєї 

особистісної сутності – це вже школа інтелектуального самовдосконалення: 

«Знання про незнання вносить хвилювання в духовний світ індивіда, змушує 

його сумніватися у повноті й непогрішності досягнутих знань; воно збуджує 

затхлий спокій самовдоволеного всезнайства, нещадно викриваючи та 

розвінчуючи невігластво. Водночас, збуджуючи потребу в новому знанні, у 

скасуванні виявленого невігластва. В наслідок цього, перед людиною 

відкривається проблемність її інтелектуальної діяльності та всього духовного 

життя» [38, с. 86]. 

Отже, самовдосконалення в Сократа починається з визнання проблемності 

пізнання та самопізнання, ставлення до світу, проблемності всього життя 
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людини. Теоретичний аналіз основних положень учення великого мислителя 

веде до розуміння того, що домінантами філософії Сократа є пошуки істини, 

основ моральності: «Чим менше людині потрібно, тим вона ближче до богів». 

Життєстверджувальним мотивом звучить оптимістична думка філософа про 

віру в людські сили та потребу в самовдосконаленні: «Задовольняйся 

справжнім, але прагни кращого» [85, с. 77]. Постійне прагнення до розвитку, 

напруження інтелектуальних сил – основні принципи сократівської теорії: «Хто 

хоче здвинути світ, хай здвине себе». 

Самовдосконалення за Сократом має інтелектуальний характер: «Висока 

культура розуму, дисципліна, зібраність думки, її зосередженість і мобільність 

стоятимуть у центрі». Але все це становить інструментальний бік, 

«технологію» сократівського самовиховання. Мета самовдосконалення 

особистості, на думку Сократа, – це моральне піднесення її розуму до такого 

ступеня, коли в ньому гармонійно поєднується знання й моральність, створює 

найефективнішу в розумінні Сократа доброчесність – мудрість [85, с. 88]. 

Аристотель розглядає ідею людського самовдосконалення як символ 

античного раціоналізму, який зазначає, що вище благо і щастя, зрозуміле 

кожному – це удосконалення себе як людини. Щастя не ставить на меті просто 

жити (і рослини живуть), не просто відчувати (і тварини відчувають) – вважав 

мислитель. Філософ був переконаний, що щастя полягає у розумовій 

діяльності, узгодженій з чеснотою. Рух до досконалості, стверджував 

науковець, неможливий без вільного вибору, розум дає можливість знайти 

«точну міру», серединний шлях між крайнощами, а людина, котра досягла 

досконалості, перебуває в гармонії з собою і не знає докорів сумління [28, c. 

56]. 

Аристотель приділяє особливу увагу духовно-моральним силам, на 

досягненні людиною найвищого блага, на реалізації сенсу людського життя та 

призначення: «У галузі «діяльності», що зв’язана зі свободою волі, людина 

«створює» себе в якості моральної й розумної істоти, «вибирає» себе, інакше 

кажучи, особистості, що опановує свою поведінку й спосіб життя з моральним 
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ідеалом, з уявленнями й поняттями про добро та зло…». Тим самим Аристотель 

обумовив предмет науки, яку назвав етикою [48, с. 67]. 

Вчення Аврелія Августина стало визначним духовним фактором 

середньовічного мислення. У його наукових надбаннях належне місце посідає 

етична проблематика, що є предметом дослідження (трактат «Про вільний 

вибір»), моральна тема прослідковується у творах «Сповідь» та «Про Град 

Божий». Самовдосконалення починається із усвідомлення себе та свого місця у 

світі, при цьому вільна воля дає можливість людині обирати свій подальший 

життєвий шлях і відрізняє її від тварин – стверджував мислитель [2]. 

Отже, при розгляді питання самовдосконалення, етико-філософські 

системи античного періоду наголошують увагу на діяльнісному аспекті 

людського життя. Досліджуване поняття набуває суспільного характеру, що дає 

змогу самовдосконалюватися через оволодіння духовно-моральними 

чеснотами, внутрішньою свободою для втілення в життя практично-

перетворювальних ідей та концепцій удосконалення суспільства. «Загалом 

філософія самовдосконалення античного періоду (V – IV ст. до н.е. – І – ІІІ ст. 

н.е.) досить плинна: від морального інтелектуалізму Сократа, сократівських 

шкіл до еклектизму, епікуреїзму й пізнього стоїцизму, принципи досконалості 

набували все більше практичних, прагматичних ознак» [48, с. 88].  

Таким чином, спираючись на теоретичний аналіз філософських течій 

античності можна стверджувати, що саме культура античної епохи стала 

«колискою» ідеї самовдосконалення. Основними принципами новонародженої 

теорії досконалості стала чуттєвість, що має відношення до моральної природи 

людини й суспільства та раціональний практицизм. У розгляді ідеї 

самовдосконалення науковці [48, с. 87] виокремлюють два морально-

філософські напрями: суб’єктивно-духовна моральність з акцентом на розвиток 

принципів індивідуальних чеснот, зорієнтована на глибинну основу особистості 

(Піфагор); раціонально практична етика з пріоритетом суспільного блага цілого 

(Конфуцій, Сократ, Аристотель) [48]. 
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На думку І. Канта, у конкретних моральних справах людина повинна 

підійматися на найвищу вершину, розуміючи, що кожна дія віддзеркалюється 

на все людство. Кожною дією ми обираємо гідність та долю людства. Ідеться 

про основу самовдосконалення – моральний ідеал. Якщо людина усвідомлено 

не дотримується вищого морального закону, то вона віддаляється від 

справжньої людської моральності й разом з тим руйнуючи її. Але якщо в основі 

людських дій виступає обов’язок перед людством, перед кожною конкретною 

людиною – дія є моральною у вищому сенсі цього слова [20]. 

Г. Гегель конкретизує шляхи розвитку самовдосконалення: людина, яка 

існує спочатку тільки у сфері «природно-душевного» (антропологія) на стадії 

«свідомості, що виникає» (феноменологія) відривається від свого 

безпосереднього «наявного буття», стає в протилежність до нього, поки вона як 

духовна сутність (суб’єктивний дух) не пізнає власну духовну субстанцію, як 

ідентичну зі своїм усвідомленим (мислячим, бажаючим) змістом [20, с. 17].  

Самовдосконалення, на думку Г. Гегеля, лежить у площині загальних 

принципів розуму та волі, невпинно дотримуючись яких, індивід долає свою 

неповноцінність, тобіж стає цілісною особистістю. Він стверджував, що певне 

людське буття неможливе без такого глибинного моменту сенсо-ціннісного 

самоствердження – фундаменту буття кожної людини: «Нескінченне право 

суб’єкта полягає в тому, що він знаходить задоволення у своїй діяльності, у 

своїй праці. Якщо люди повинні цікавитися чимось, вони повинні самі 

приймати участь у цьому, знаходити в цьому задоволення для відчуття 

особистісної гідності. Тому нічого не відбувається та нічого не виробляється 

без того, щоб діючі індивідууми не отримували задоволення; це – приватні 

особи, тобто в них є повні, характерні їм потреби, намагання, інтереси, серед 

цих потреб є потреби не тільки в тому, щоб володіти власними потребами та 

особистісною волею, а й у тому, щоб у них були особистісне розуміння, 

упевненість або думка, що відповідає їхнім особистим поглядам, якщо тільки 

з’явилася потреба мати судження і розум. Потім люди, якщо вони повинні діяти 

заради справи, бажають, щоб вона взагалі подобалася їм, щоб вони могли брати 
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в ній участь, керуючись своєю думкою про її гідність, про її правоту, вигоду, 

корисність» [27, с. 22 – 23].  

Отже, щоб людина не досягала у своєму житті, яку б мету не ставила – 

завжди й усюди вона шукає для себе свій особистісний сенс життя, свою 

індивідуально-людську самоцінність, прагне до самовдосконалення. 

Змістовність реальних проблем, досліджуваних Г. Гегелем, – величезна за 

обсягом і широтою охоплення. Зауважимо тільки, що базис «абсолютного 

духу» – це поняття всіх понять, що поєднує Бога, «божественно-духовний» 

початок (закономірність) людини та природи, і що є досить важливим для 

нашого дослідження – найвищі поверхи самопізнання духу (мистецтво, 

філософію, релігію, педагогіку) [20]. 

В свою чергу, давньоримський ритор Марк Фабій Квінтиліан стверджував, 

що основою ефективного пізнання є самостійне опанування нового матеріалу: 

«Є речі, яким ми навчаємося самі по собі, без наставника. Хай ніхто не 

сподівається стати оратором одними чужими працями. Потрібно самому 

пильнувати, вживати безперервні зусилля … і самостійно шукати допомоги» 

[32, с. 12]. 

Важливість постійного самовдосконалення розкривається у педагогічній 

спадщині Дж. Локка, який визначав самоосвіту як найважливіший спосіб 

удосконалення розуму в повну міру його здібностей, а виховання – процес 

перетворення людини з реального стану в належний стан, тому виховання 

людини передбачає її вдосконалення [61]. 

Предтечею сучасних уявлень про самоосвіту багато дослідників вважають 

Я. Коменського. У роботі «Закони для вчителів» педагог закликав серйозно 

ставитись до вдосконалення своєї майстерності, до постійного поглиблення 

набутих знань, не раз відзначав величезну роль процесу безперервної 

самоосвіти: «Як для всього роду людського весь світ – це школа від початку до 

кінця століть, так для кожної людини її життя – школа від колиски до труни ... 

кожний вік призначений для навчання, й одні й ті ж межі відводяться для 

людського життя і школи» [51, с. 21]. 
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Український просвітитель-гуманіст Г. Сковорода вершиною щастя вважав 

досягнення глибин власної душі і не прагнув самоізоляції, а прагнув – 

самовдосконалення. Шлях до якого філософ вбачав через самопізнання: «Біблія 

є людина, і ти людина. Неробі падіння – доброму вставання. Пізнай же себе. 

Розділи між добром і злом, між коштовним і добрим, підлим і злим, пізнаєш її у 

ній, а без цього наїсися отрути» [47, c. 273].  

Процес самопізнання, на думку Г. Сковороди, трирівневий: перший рівень 

– самоідентифікація особистості («буття самоособистісного»); другий – 

пізнання себе як суспільної істоти («буття общежительного»); третій – пізнання 

себе як буття, створеного за образом і подобою Божою. Григорій Савич вважав, 

що саме природа породжує хист у людині, хист створює саморозвиток особи й 

указує відповідно до схильностей вид діяльності або працю. «Сродна праця» – 

це праця за покликанням, шлях досягнення гармонії, «ідеальності». Науковець 

пішов значно дальше давніх греків у питаннях розуміння досконалості: це не 

лише матеріальне благополуччя, а й – джерело радощів, щастя, морального 

вдосконалення, в основі якого лежить самопізнання через Богопізнання. Учення 

про сродну працю розглянуто у творах «Пчела і шершень», «Благодарній 

Еродій» та «Жайворонки» [47].  

У розвідці «Григорій Сковорода і народна педагогіка» М. Стельмахович 

називав митця «сином української європейської нації», що презентував 

етнопедагогіку – науку про народну педагогіку [50, с. 251]. Григорій Сковорода 

– видатний народний педагог. Його творчу спадщину неможливо усвідомити 

без української національної традиції. Вершиною «ідеальної» людини, 

досконалості філософ уважає «радість серця». Саме Г. Сковорода одним із 

перших в українській педагогіці звернувся до особистості вчителя, який, в свою 

чергу, нерозривно зв’язаний зі своєю українською землею і народом, його 

звичаями й традиціями. Дослідник акцентував увагу на необхідності 

педагогічного впливу з боку вчителя на процес самовиявлення та 

самовдосконалення дитини. Отже,  Г. Сковорода запровадив новаторську 

систему поглядів на теорію досконалості особистості. Розуміння 
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самовдосконалення в нього переплітається з ідеями «філософією серця» та 

«сродної праці» [38].  

Педагогічні погляди та концепція Г. Сковороди ґрунтуються на 

непересічних загальнолюдських цінностях (демократизмі, гуманізмі) та 

проблемах самопізнання й морального вдосконалення. Досконала, ідеальна 

людина – це утілення вдячності, людяності, що досягає свого щастя за рахунок 

«сродної праці». Наближення людини до Бога, самопізнання – універсальний 

засіб перебудови людини й світу. Отжу, модель досконалості, на думку 

 Г. Сковородою, опирається на головні християнсько-світоглядні категорії, такі 

як Щастя, Любов, Віру, і ґрунтується на ментальності українського народу. Не 

випадково, І. Франко писав про філософа: «Григорій Сковорода – це явище 

вельми помітне в історії розвитку українського народу, мабуть, найпомітніше 

поміж усіх духовних діячів наших ХVІІІ ст.» [100]. 

Починаючи з ХVII століття, самовдосконалення більше не вважається 

особливим станом людського духу, який досягається за допомогою слідування 

певному способу життя: відокремлення від оточення і пізнати себе в молитвах, 

що усвідомлюється моральністю кожного прожитого дня, а перехід у нову 

якість не є швидким, а – поступовим і різноплановим. 

ХІХ століття відзначилось появою нових мислителів та форм 

філософствування, що вплинули на філософську думку ХХ ст. та на погляди 

щодо моделей самовдосконалення. Йдеться про «порушників спокою» 

 С. К’єркегора, Ф. Ніцше, А. Шопенгауера. Характерним ключовим поняттям 

для А. Шопенгауера є поняття волі, відповідно до цього, концепцію моральної 

досконалості мислитель інтерпретує так: з одного боку, воля рухається вгору 

намагань та імпульсів, звертається на саму себе та іноді проти себе. Від волі 

виходить «тотальне себелюбство». З іншого, – воля, підштовхуючи до 

усвідомлення себе як свободи, сприяє певному людському самопізнанню, що 

веде до самовдосконалення: з’являється, наприклад, універсальне усвідомлення 

людиною особистої провини та гріховності; приборкується й пом’якшується 
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себелюбство. Воля веде до нової мудрості, морального зростання, формування 

гідної людини [107]. 

Парадоксальність філософії А. Шопенгауера полягає в тому, що, 

незважаючи на невідтворну трагедію людського існування через 

детермінованість своїм потребам, науковець зазначає, що людина має певний 

ступінь свободи. Остання виявляється в здібності людини до пізнання, до 

«піднесення свідомості», а відповідно до досконалості. Тобто, чим менше 

людина піддається тиску пристрастей, потреб і бажань, чим аскетичніше й 

праведніше її життя, чим змістовніша воля, чим більше співчуття іншим людям, 

тим більше шансів на порятунок [107].  

Датський філософ С. К’єркегор стверджував, що основною місією 

філософії є розв’язання проблеми «Я» та світу. Зокрема, самовизначення 

людини не обмежується галуззю раціонального пізнаного, що укладається у 

формули науки та логіки. «Розтривожена екзистенція» – типова стилістика 

 С. К’єркегора, який трактує вибір як процес неминучий, миттєвий: 

«Внутрішній рух особистості не залишає часу на експерименти, думки… 

Настане хвилина, коли й мова не може йти про вибір… за людину здійснило 

вибір саме життя, а вона загубила себе саму, своє «Я» [9]. Але коли вибір 

здійснено, якщо людина усвідомила своє призначення – це великий за змістом і 

сенсом етап її життя, шлях до досконалості, що надає людині відчуття 

важливості, серйозності й безповоротності досконалого» [9]. 

Основною рисою наукової спадщини С. К’єркегора є обґрунтування 

шляхів набуття вищих моральних цінностей та самовдосконалення. Відповідно 

до його дослідження тільки людині, що усвідомлює свою слабкість та провину 

перед Богом, відкриваються справжні віра, духовність, моральність. 

Смиренність перед Богом поєднується у філософії С. К’єркегора з 

відстоюванням гідності, свободи вибору, а головне – неосяжними 

можливостями людської особистості, яка у своєму розвитку піднімається на 

вищу стадію абсолютного відчаю та виводить релігійну людину до такої віри й 

до такого Бога, які зливаються з Вічністю [9].  
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Філософія Ф. Ніцше теж наповнена протиріччями. Відомий німецький 

дослідник наголошує, що людство як рід знаходиться в стані декадансу. На 

його думку, людство зіпсоване, і це виявляється в тому, що рід людський 

загубив свої інстинкти та перестає оберігати й самовдосконалювати себе. У 

відомій концепції надлюдини Ф. Ніцше повинна відобразитися створення нової 

людської спільності. Люди, поєднані в ній, стають «сівачами майбутнього» 

[82]. Такі люди не приймають мораль рабів та пригноблених. Головна місія 

надлюдини – це заклики до духовних перетворень, виховання своєї особистості, 

внутрішньої дисципліни, що відповідає за майбутнє. Надлюдина, на думку 

митця, дуже далека від рабського пригнічення. Волю до істини Ф. Ніцше 

уподібнює з волею до влади. Але ця «воля до влади – книга для тих, кому 

мислення, потяг до досконалості, духовне поновлення приносить задоволення» 

[49, с. 176]. 

Один із корифеїв світової педагогічної думки К. Ушинський вважав, що 

виховання має виробляти в учнів такі якості: любов до батьківщини, 

працьовитість, правдивість, дисциплінованість, естетичне почуття, тверду 

волю, гуманність і незламний характер. Основною й остаточною метою 

виховання є «розвиток гуманно християнського й сучасного європейського 

характеру» [105, c. 16]. Саме ту людину, у якої поєднані розумова зрілість, 

моральна досконалість і фізична розвиненість, педагог вважав гармонійно 

розвиненою особистістю [5, с.68]. Природа, життя, релігія, навчання, праця й 

гра – це шість основних компонентів, що мають сформувати особистість, яка 

пристосована до умов складного життя і яка здатна знайти правильний вихід з 

важкої ситуації. «Адже неважко переконатися, о уроки всіх тих великих 

вихователів людини розвивають її душу тільки тоді, коли душа ця хоч скільки-

небудь до того підготовлена» – писав К. Ушинський [105, с. 18]. 

Головним критерієм ефективності ідеалу досконалості, як стверджував 

 К. Ушинським, є самосвідомість, «здатність до самосвідомості є джерелом і 

слова, тобто людського розвитку і свободи волі» [80, с. 11]. Саме на основі 

сформованої самосвідомості відбувається справжнє самовдосконалення 
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особистості, розвивається самосвідомість усього народу. Найвищий рівень 

досконалості досягається завдяки вихованню національної свідомості. Одним із 

перших Костянтин Дмитрович сформулював ідею народності в педагогіці, що 

ґрунтується на вихованні, «яке зміцнює і розвиває в людині народність, 

розвиваючи водночас її розум і самосвідомість» [9, с. 8]. 

Послідовник педагогічних поглядів К. Ушинського відомий педагог і 

просвітник М. Корф [55] самовдосконалення трактує на основі концепції 

задоволення, що, на його погляд, є основним принципом наукової педагогіки 

виховання. Науковець, почуття задоволення, розуміє як стимул для розвитку 

моральних смаків і нахилів, спонукання,. У центрі педагогічної 

спадщини М. Корфа – особистість учителя. Як гімн досконалості звучить думка 

дослідника про те, що виховання й навчання інших можливі за умови 

самовиховання й самонавчання самого вчителя. Завоювати авторитет, справити 

враження на оточуючих можна лише своїми знаннями та прагненнями 

досконалості [55]. 

Для 50-тих рр. ХХ сторіччя характерним є те, що суспільнознавча думка 

поступово почала розглядати предметне вивчення явища самовиховання у 

зв’язку із подальшою розробкою проблем особистості та її формування. У 

такому контексті воно стало предметом дослідження психолого-педагогічного 

підходу (А. Арет [3], Ю. Самарін [95], В. Сухомлинський [102] та інші автори). 

У 60-ті роки притаманним є обґрунтування ролі самовиховання у процесі 

формування особистості нової формації, що ототожнювало її з глибоким 

засвоєнням та дотриманням норм моралі, формуванням світоглядів та 

переконань, відображений у працях Л. Сохань [98], О. Целікова [110]. 

Характерним для 70-тих рр. є розвиток філософського напряму в аналізі 

феномену самовдосконалення особистості (Г. Глезерман [29], І. Донцов [38], 

 І. Чеснокова [111] та ін.). Терміни «самовиховання» та «самовдосконалення» 

почалися вживатися дослідниками як тотожні, хоча і з’являлися передумови 

для їх розрізнення. Так, О. Кочетов, досить широко характеризує 

самовиховання особистості: «… це свідомість, що керує самою особистістю, 
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саморозвиток, у якому в інтересах суспільства і самої особистості планомірно 

формуються якості, властивості, сили і здібності людини, причому функції 

вихователя поступово передаються вихованцю» [54, с. 59]. Отже, О. Кочетов 

розглядає самовдосконалення як вищу форму самовиховання особистості, при 

якій функція вихователя виконується самостійно. Досліджуючи процеси 

виховання і самовиховання, вчений, як і багато інших науковців, робить 

висновки, що це два взаємопов’язані процеси. 

У 80-ті рр. почалися аналізуватися філософсько-гносеологічні, 

філософсько-етичні та філософсько-соціологічні аспекти проблеми виховання, 

у зв’язку з чим співвідношення об’єктивного та суб’єктивного, виховання та 

самовиховання, зміст та сутність останнього феномену, аналіз місця і ролі 

усвідомлених форм саморозвитку у процесі формування особистості, а також 

напрями, засоби, методи та форми самовиховання, самовдосконалення, 

співвідношення понять «саморозвиток», «самовиховання», 

«самовдосконалення» стали тими питаннями, що опинилися у центрі уваги 

дослідників того часу. 

Поняттю «особистісне самовдосконалення» присвячена низка досліджень 

І. Донцова, який розглядає самовдосконалення як «особливий бік 

самовиховання, що виражає прагнення індивіда довести розвиток своєї 

особистості до вищого ступеня, до можливої межі…» [37, с. 11]. Дослідник 

акцентує увагу, що «самовдосконалення – це та особлива сторона 

самовиховання, яка виражає прагнення індивіда довести розвиток своєї 

особистості до вищого ступеня, до уявної межі… Тому поняття 

самовдосконалення все більше здобуває сенс не стільки стану, скільки 

прагнення, тенденції, руху від хорошого до кращого, від менш досконалого до 

більш досконалого» [38, c. 11]. 

Значна увага явищу самовдосконалення особистості приділялась у 

дослідженнях зарубіжних науковців. 

Англійський педагог та філософ У. Годвін наполягав: «якщо кожна окрема 

людина здатна до самовдосконалення, то і людина, як така, здатна до 
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самовдосконалення. Оскільки людина, як така, є просто абстракцією, тобто 

людство складається з індивідуумів, то доводити, що кожна людина здатна до 

самовдосконалення, означає доводити, що і все людство здатне до 

самовдосконалення» [26, с. 36–37]. 

Дж. Пассмор конкретизував поняття «самовдосконалення»: безумовною є 

потреба відокремити «самовдосконалення» особистості у моральному плані та 

«самовдосконалення» заради досягнення чіткої, конкретної мети. Через це в 

роботах багатьох науковців можна зустріти словосполучення «технічне 

самовдосконалення», «практичне самовдосконалення» або «власне 

самовдосконалення» та проаналізувати розбіжність між ними. Помітно, що 

коли особистість самовдосконалюється для виконання якоїсь ролі в суспільстві, 

хоче бути фахівцем у певній галузі, то це в жодному разі не говорить про те, що 

вона самовдосконалюється і для виконання інших цілей, функцій чи ролей 

[119].  

Дж. Пассмор виділяє три різні моделі самовдосконалення особистості, в 

межах яких представлено розуміння поняття «самовдосконалення», а саме: 

1) технічне самовдосконалення, що виражається у виконанні з 

максимально можливою ефективністю якоїсь конкретної роботи; 

2) самовдосконалення у покорі, що виражається у покорі наказам вищої 

влади Бога чи представників еліти; 

3) телеологічне самовдосконалення, що виражається в досягненні тієї мети, 

в якій природа конкретної людини знайде фінальне задоволення [121]. 

Аналіз зарубіжної наукової літератури дає підстави зробити висновки, що 

спроби осмислити науковцями феномену самовдосконалення особистості 

активізувалися наприкінці ХХ ст. На початок ХХІ ст. в зарубіжних дослідників 

сформувалось два напрямки у вивченні проблеми самовдосконалення 

особистості: психолого-педагогічний (Е. Еріксон [41], Дж. Д. Левінсон [120] 

тощо.) і загальнонауковий (У. Годвін [119], Дж. Пассмор [121]). Філософи 

акцентують увагу на необхідність відокремлення явищ самовиховання та 

самовдосконалення, надаючи перевагу механізмам самовдосконалення, їхній 
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практичній реалізації у конкретній сфері. Отже, поняття самовиховання і 

самовдосконалення розглядаються ними як синонімічні, подібні. 

Психологи активно досліджують фактори, що мають важливе значення для 

самовдосконалення, зокрема мова йдеться про самосвідомість та духовність 

людини. Особлива зацікавленість приділяється механізмам і закономірностям 

особистісного зростання людини, особливості процесу роботи над собою. 

Зарубіжні психологи визначають самовдосконалення як особистісний феномен, 

що є головною ознакою її психічного здоров’я та забезпечує її самореалізацію 

як особистості. У роботах прихильників гуманістичної психології (А. Маслоу 

[63], М. Монтессорі [17], К. Роджерс [92] та ін.) розглядаються умови 

самовдосконалення у зв’язку з самоактуалізацією та самореалізацією 

особистості, способами та прийомами вироблення волі, розумового 

самовиховання та самоосвіти.  

Вчені досліджують закономірності самовдосконалення дорослих людей, 

оскільки саме у цей час досягається найбільш повна самоактуалізація 

особистості. Вони зазначають, що саморух, самовдосконалення особистості 

відбувається на шляху пізнання свого «Я», в діяльності та у відносинах з 

іншими. У гуманістичних концепціях К. Роджерса, самовдосконалення людини 

– це процес поєднання її власного та ідеального «Я», що ініціює умови 

самоактуалізації, такими умовами А. Маслоу виокремлює психологічну й 

економічну підтримку суспільством самоздійснення й самовираження кожної 

особистості, сприятливу психологічну атмосферу її прийняття, віри в неї, 

визнання її унікальності. 

С. Рубінштейн стверджував, що процес розвитку особистості – це процес 

сходження людини до своєї родової сутності. Розглядаючи життєвий шлях 

людини, науковець зауважив, що це не тільки рух уперед, але й рух нагору, до 

вищих, більш досконалих форм, до кращих виявів людської сутності [53, 

 с. 200]. Вчений одним з перших звернув увагу на значення рефлексії, 

пов’язуючи з нею особливий спосіб існування людини і її ставлення до світу. 

Вона, на його думку, якби припиняє, перериває безперервний процес життя й 
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виводить людину подумки за її межі. Свідомість виконує як мінімум три 

взаємозумовлених функції: регуляцію психічних процесів, регуляцію діяльності 

й усього життя суб’єкта регуляцію відносин.  

У контексті нашого дослідження важливим є те, що в структурі 

особистості, розробленій С. Рубінштейном, представлені потреби, здібності, 

спрямованість. В період життєдіяльності людина проявляє свою спрямованість, 

реалізує здібності, удосконалює особистісні та професійні якості й характер. 

Діяльність гармонізує не тільки внутрішню структуру особистості, а й її 

цілісність, системність й особливості світосприйняття. Через систематичну 

діяльність особистість змінює світ і себе в цьому світі, вибудовуючи свої 

відносини з ним, іншими людьми, життям як таким [93]. Розуміння людини як 

суб’єкта діяльності взагалі традиційне для вітчизняної науки. Це питання 

завжди представлялось як важлива методологічна проблема в працях 

 К. Абульханової-Славської [1], Б. Ананьєва [4], А. Брушлинського [13]. 

На думку К. Абульханової-Славської, розвиток – це становлення 

особистості суб’єктом власної життєдіяльності, який виокремлює й утримує 

траєкторію життєвого руху. Досліджуючи логіку сходження до суб’єкта, 

дослідниця виокремлює три основні стадії, які особистість проходить у процесі 

розвитку. Перша стадія – це початкова, характерним для якої є невизначеність 

свого життєвого шляху. Друга – визначається стабілізацією особистісних 

якостей. Третя – пов’язана з самовизначенням особистісного життя, що менш за 

все піддається впливу обставин. В останній стадії особистість постає в якості 

суб’єкта життєдіяльності, що проявляється в знаннях про свої можливості в 

подоланні соціальних обставин.  

Як зазначає К. Абульханова-Славська, особистісне зростання полягає в 

наповненні свого життя особистісними можливостями та силами людини. Саме 

мотиви особистісного зростання можуть заперечувати бажане суб’єкту, якщо це 

не відповідає вимогам особистості до себе, до своїх принципів. На найвищому 

рівні особистість ще більше організує обставини й події відповідно до своєї 

життєвої лінії, у життєтворчості, формуючи свій життєвий шлях [1]. Вагомий 
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висновок робить А. Брушлинський. Він вважає, що особистість – менш широке 

поняття людського індивіда, ніж суб’єкт, яке виявляє глибокий взаємозв’язок 

окремих, хоч і суттєвих рис людини: тривожність, екстраверсія, ригідність та 

ін. Людина в процесі свого розвитку як суб’єкта оволодіває своєю особистістю 

як засобом й можливістю успішної професійної діяльності й життєдіяльності в 

цілому [13]. 

Цілісність організації життя Л. Виготський розглядає на основі зростаючих 

можливостей людини в освоєнні й побудові відносин [17, с. 201]. Особливо 

актуальною в аспекті нашого дослідження є думка Л. Виготського про те, що 

«розвиток ніколи не відбувається у всіх сферах за єдиною схемою, шляхи його 

дуже різні». Учений вважав, що навчаючи чого-небудь, педагог «актуалізує 

зону найближчого розвитку дитини». В цьому складному процесі не обійтися 

без прояву духовності. Духовність – це зверненість до духовної близькості 

людей і моральних цінностей, це пристрасна самовіддача і творчість в ім’я 

вищих смислів. В результат цього, особистість стає автентичною та 

конгруентною, люди навколо стають більш самодостатніми, спільноти – 

такими, які само розвиваються, а взаємодія зі світом стає благородно людською 

[17]. 

На сьогодні багато вчених (В. Тихоплав, Г. Дульнєв, В. Обухов, 

 М. Мамардашвілі [63]) об’єктивний дух розглядають як вищу психічну силу. 

Саме дух визначає мету й призначення людського існування – нескінченне 

удосконалення, примноження духовних якостей. Л. Подоляк та В. Юрченко 

зазначають, що коефіцієнтом душевного розвитку є здібність людини до 

саморегулювання, до ефективного спілкування з іншими, що виявляється в 

таких вміннях: розуміти себе і свій настрій, регулювати свій емоційний стан, 

розпізнавати настрій інших людей, чуйно відчувати потреби та бажання людей 

навколо [65]. 

Багато уваги питанням самовдосконалення надавав Л. Рувинський. На 

думку ученого «самовдосконалення далеко не завжди має систематичний 

характер і здійснюється за заздалегідь встановленим планом» оскільки 
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«характер діяльності особистості щодо виховання яких-небудь якостей або 

виправлення тих чи інших недоліків багато в чому обумовлюється 

навколишніми умовами; характер самовдосконалення залежить від 

внутрішнього світу самої особистості; характер самовдосконалення залежить 

деякою мірою і від специфіки його завдання» [94, с. 11]. 

При дослідженні феномену саморозвитку важливим є те, що в процесі 

соціалізації особистість усе більше змінює уявлення про своє «я», формуючи 

свою «Я»-концепцію. Образ «Я» змінюється під упливом різних критичних 

факторів, що, зрештою, можна назвати ситуацією особистісного 

самовизначення. Як результат, стійка, проста й гармонійна система образу «Я» 

суттєво змінюється, привласнюючи риси складності, лабільності та 

суперечності [17].  

З огляду на це, виокремлють такі засоби самокерівництва системного 

образу «Я»: неадекватна особистісна адаптація; рольова адаптація до вимог 

ситуації; максимальне спрощення образу «Я»; ускладнення образу, 

привласнення стійкості, гармонійності. Процеси самовизначення зберігаються в 

суб’єктивному досвіді людини у вигляді «психічних реальностей», що 

відображають своєрідний стан особистісних дій, у якому знаходиться людина, 

що спрямовані на перетворення певних предметних ситуацій [17].  

Психічний розвиток особистості провляється в появі нових психічних 

реалій і веде до ускладнення та диференціації «Я»-образів суб’єкта. Що 

стосується соціального досвіду або «суб’єктивного життєвого досвіду» в 

сучасній психології статус цієї категорії остаточно не визначено та недостатньо 

проаналізовано. Існують синонімічні поняття, такі як: життєвий шлях 

особистості (С. Рубінштейн [93]); система предметних значень (О. Леонтьєв 

[57]), система операційних схем (Ж. Піаже [83]). 

Отже, опрацювання великого обсягу літератури, присвяченої процесу 

формування самовдосконалення особистості, надало можливість дійти 

висновку, ще не всі її аспекти у достатній мірі досліджені, феномен 

самовдосконалення як самостійна філософська категорія ще не набуло свого 
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повного та системного осмислення. Накопичено досить багато дослідницьких 

розвідок, однак вони здебільшого акцентують увагу на функціональних 

характеристиках процесів усвідомленого саморозвитку особистості, не 

розглядає процес розвитку самовдосконалення особистості у всій повноті його 

виявлення, не визначає його природу, змістовні характеристики, сутнісні риси, 

механізми реалізації у соціальній практиці, соціальне призначення. Подібний 

аналіз явища самовдосконалення особистості можливий, коли 

самовдосконалення досліджується як філософсько-антропологічний феномен. 

При цьому, особливості становлення інформаційної цивілізації визначають той 

факт, що самовдосконалення особистості – це не тільки антропологічна 

проблема, яка залежить від конкретної особистості, рівня її духовного розвитку 

та саморозвитку, – сьогодні це важлива соціальна проблема, яка чекає на 

адекватне осмислення, практичну значущість і соціальну реалізацію.  

Втім і сьогодні наукове опрацювання ряду теоретичних проблем 

саморозвитку особистості все ще відстає від потреб практики. Наприкінці ХХ 

сторіччя починається опрацювання філософських, культурологічних, етичних і 

соціологічних аспектів усвідомлених форм саморозвитку особистості, що 

пов’язано із зміною соціоцентристської парадигми на індивідоцентристську, а 

тому інтерес до явища самовдосконалення особистості стрімко зростає. За 

перші сім років ХХІ сторіччя було опубліковано більше робіт різного рівня, від 

тез наукових повідомлень до підручників та монографій, ніж за останнє 

десятиліття минулого сторіччя, простежується потік публікацій і наявні дані 

про збереження виявлених тенденцій з плином часу, за винятком стрімкого 

зростання кількості публікацій з філософсько-культурологічного й 

філософсько-соціологічного напрямків досліджень, що свідчить про вихід 

дослідження явища саморозвитку особистості та його форм – самовиховання і 

самовдосконалення – на нові предметні сфери. 

Таким чином, на нашу думку, самовдосконалення особистості – це 

свідома, безперервна, самостійна й цілеспрямована діяльність людини, 
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спрямована на вдосконалення власних рис та якостей відповідно до 

суспільно значущих і особистісно значущих цінностей та ідеалів. 

Сьогодні ряд теоретичних проблем саморозвитку, зокрема розвитку 

самовдосконалення особистості майбутнього лікаря, потребує збалансованого з 

часом підходу й відстає від потреб практики, яка на етапі трансформації 

сповненого невизначеності суспільства, коли від особистості дійсно залежить 

майбутнє, має першочергове значення. Важливим видається виявлення 

особливої природи самовдосконалення майбутнього лікаря, його сутності та 

змісту в сучасних умовах; визначення його місця серед інших процесів 

саморозвитку особистості; обґрунтування основних детермінант 

самовдосконалення особистості. 

Здійснивши ґрунтовний аналіз наукової літератури, з урахуванням 

сучасним тенденцій та потреби суспільства, можемо запропонувати власну 

дефініцію даної педагогічної проблеми, отже, самовдосконалення майбутніх 

лікарів ми визначаємо як безперервний, систематичний та свідомий процес, 

що полягає в самостійному поглибленню рівня власної професійної 

компетентності та розвитку професійно значущих якостей і навичок 

відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності й людських 

моральних якостей. 

Самовдосконалення особистості майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій (ІТ) перестає бути просто антропологічною 

проблемою, а перетворюється на одну із найважливіших і значущих соціально-

педагогічних складових професійної підготовки, навчального процесу зокрема, 

що потребує адекватного осмислення і реалізації. 

 

1. 2. Зміст інформаційних технологій в системі фахової підготовки 

майбутніх лікарів 

 

Динамічний розвиток сучасної галузі охорони здоров’я та інформаційних 

технологій посідають особливе місце в системі фахової підготовки майбутніх 
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лікарів. Нині стає очевидним те, що суттєве коригування чинної системи вищої 

медичної освіти вкрай необхідне, адже нові підходи в діагностиці, лікуванні та 

профілактиці захворювань вимагають переходу до нової стратегії підготовки 

лікарів на основі знань і перспективних технологій. Інтелектуальний рівень 

медичних фахівців характеризується обсягом засвоєних фундаментальних 

природничих і професійно-практичних наук, умінням використовувати сучасну 

медичну апаратуру з метою діагностики та лікування захворювань, володінням 

новітніми інформаційно-комп’ютерними технологіями для ефективного 

функціонування галузі охорони здоров’я і проведення наукових досліджень. 

Вочевидь, формування та розвиток навичок професійного та ефективного 

використання ІТ майбутніми лікарями виступають запорукою необхідних змін 

в системі охорони здоров'я. 

В свою чергу, інформаційна технологія – це комплекс методів, засобів та 

процедур, за допомогою яких реалізуються функції збирання, передавання, 

оброблення, зберігання та доведення до користувача інформації в 

організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу 

технічних засобів. 

У теперішній час існує чимало напрямів використання ІТ у медицині, 

знаннями про які та відповідними якісними навичками має володіти сучасний 

лікар, а також невпинно їх розвивати, наприклад: методи внутрішньоклітинних 

нанотехнологій, молекулярної діагностики, біосенсорів та їх програмне 

забезпечення; візуалізація біоструктур на субмікронному рівні; вивчення 

біосигналів різної природи; комп’ютерне імітування складних біологічних 

процесів, 3D-моделювання тканин і органів, взаємодія з пацієнтами через 

мобільний додаток medcard24, розроблення методів штучного 

життєзабезпечення тощо. З метою ефективного опанування ІТ майбутніми 

лікарями виникла проблема пошуку нових інтегрованих форм навчання у 

закладі вищої медичної освіти. 

Сьогодні означена тематика є предметом розгляду значної кількості 

дослідників та науковців, зокрема питанням впровадження інформаційних 
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технологій в закладах вищої освіти займалися такі вчені, як Г. Балл [6],             

Н. Балик [5], В. Безпалько [7], В. Биков [8], В. Бобрицька [10], А. Бочевар [12], 

Ю. Буровицький [15], Я. Ваграменко [16], М. Головань [30], О. Гончарова [31], 

Р. Гуревич [34], А. Дереза [35], Ю. Дюлічева [40], М. Жалдак [43], Ю. Мішакіна 

[75], О. Міщенко [74], В. Монахов [76], Г. Мороховець [77], О. Огієнко [79],     

Ю. Рамський [88], І. Роберт [91], Є. Семенов [97], О. Співаковський [99],             

О. Тихомиров [103], О. Ткачук [104], Г. Федорук [106], Н. Фоміних [108],            

О. Шестопал [112] та інші. 

Окремі питання застосування нових інформаційних технологій у медицині 

розглядаються в працях А. Добровольської [36], О. Іваницької [44],                      

І. Іваницького [44], Н. Кравець [56], О. Лєнкової [58], М. Лукащук [60],               

Л. Манюк [], С. Мисловської [73], Т. Мошель [44], Д. Ратушняка [98],               

М. Саєнко [96], Н. Шиліної [113] та інші. 

Імпонує позиція Ю. Мішакіной, яка наголошує, що на сьогоднішній день 

IT активно використовують у різних сферах суспільства – у виробництві, 

управлінні, економіці, фінансовій, банківський сфері, медицині, для розваг, 

комунікації, а також для розвитку освіти, науки, різних досліджень тощо [75].  

На думку А. Добровольської, в умовах інформатизації медичної галузі в 

професійній діяльності лікаря з’являється нова інформаційно-технологічна 

функція. У межах такого процесу лікарям необхідно вміти працювати з 

сучасними апаратними та програмними засобами, усвідомлено застосовувати 

інформаційні технології в професійній діяльності, тобто володіти ІТ-

компетентністю [36]. О. Лєнкова у своїй роботі наголошує на виокремленні 

інформаційно-комунікаційної компетентності як окремої складової професійної 

компетентності лікарів [58]. 

Н. Шиліна [113] пропонувала шляхи вдосконалення методичної підготовки 

студентів з інформатики на основі врахування особливостей діяльності лікаря, 

С. Мисловська [73] досліджувала питання підготовки студентів медичних ЗВО 

до використання інформаційних технологій у професійній діяльності, 
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 Ю. Буровицька [15] займалася розробленням алгоритму впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у закладах вищої освіти тощо. 
Відтак, для вирішення низки завдань, зазначених нами вище, сучасна 

медицина не може існувати без IT. Інформаційні технології в медицині та 

медичній освіті дозволяють вирішувати цілу низку важливих питань, а саме 

для: організації навчання студентів-медиків; створення ефективних умов 

інтрапрофесійної взаємодії лікарів, інтерпрофесійної взаємодії лікарів та 

комунікації пацієнтів між собою шляхом створення інтерактивних груп 

пацієнтів з однаковими проблемами здоров’я чи діагнозом; організації 

профілактичної роботи лікарів з пацієнтами; організації віртуальних 

консультацій тощо. 

У аналізованому аспекті варто апелювати до досліджень А. Ємця [42] та 

 О. Наливайко [78]. Продовжуючи позицію науковців, зазначимо, що умови 

діяльності лікаря з урахуванням розвитку медико-біологічної науки та сучасних 

ІТ, зокрема, найпоширеніших у світі веб-технологій, важливість удосконалення 

практики охорони здоров’я населення України та надання медичних послуг, 

необхідність переходу до неперервної медичної освіти, постійного підвищення 

кваліфікації лікарів вимагають створення нової моделі професійної готовності 

майбутнього лікаря. Так, складовими цієї моделі, на думку дослідників, є: 

  володіння здоров’якоригувальними, здоров’язберігальними 

технологіями, пов’язаними з біологізацією, хімізацією, екологізацією, 

технізацією, інформатизацією, психологізацією діяльності сімейного лікаря, що 

дозволяє здійснювати інформоване партнерство тандему «лікар-пацієнт»;  

  здатність до професійного мислення сімейного лікаря, яке містить різні 

стилі (професійно-етичний, клінічний, екологічний, генетичний, інформаційно-

технологічний); 

  готовність до професійної діяльності в усіх закладах та установах галузі 

охорони здоров’я: первинна медико-санітарна допомога, сімейна медицина; 
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  готовність до використання сучасних веб-технологій у професійній 

діяльності (телеконсультації, телемоніторинг, створення й підтримка 

персональних веб-сайтів, ведення блогів тощо) [19]. 

Дослідники переконані, що, значення інформаційних технологій у 

професійній освіті, майбутніх лікарів не в меншій мірі, зростає одночасно з 

підвищенням ступеня впровадження досягнень науково-технічного прогресу в 

кожну галузь народного господарства. Варто також зауважити, що проблема 

використання цих технологій для інтеграції наукових і практичних знань та для 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів зокрема, досі не розглядалася. 

З огляду на це, підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої медичної 

освіти повинна бути націлена на те, що, окрім спеціальної медичної підготовки, 

студенти повинні прагнути до здійснення ними дослідницької діяльності, 

постійної самоосвіти та саморозвитку. Важливо, щоб у майбутньому фахівці 

будь-якої галузі (зокрема, медичної) уміли правильно та ефективно працювати з 

великим обсягом інформації. Вони повинні уміти використовувати сучасні ІТ 

для самовдосконалення себе як спеціаліста. Отже, зважаючи на сучасні 

тенденції в охороні здоров’я та умов реформування медичної галузі, можемо 

стверджувати що процес підготовки майбутніх лікарів є складним і 

багатогранним, тому надзвичайно важливо його правильно організувати з 

метою найбільшої його ефективності.  

Таким чином, важливою складовою процесу підготовки майбутніх лікарів 

у вищій школі є організація систематичного та цілісного формування у 

студентів інформаційно-аналітичних знань, умінь і навичок. Досягнення цієї 

мети можливе завдяки вивченню дисципліни «Медична інформатика», яка 

обов’язково входить до навчальних планів та є складовою комплексу 

навчальних дисциплін, які вивчаються студентами спеціальності 222 

«Медицина» протягом перших двох років навчання.  

Слід зазначити, що впровадження у навчальний процес вищої медичної 

школи комп’ютерних технологій сприяє формуванню професійної 

компетентності майбутнього лікаря та є об’єктивним процесом розвитку 
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сучасної професійної освіти. Водночас, з метою виявлення націленості на 

розвиток самовдосконалення студентів-медиків з використанням ІТ, нами було 

розглянуто сім робочих навчальних програм з медичної інформатики різних 

прогресивних закладів вищої медичної освіти України та проаналізовано цілі та 

результи зазначеної дисципліни. 

Таблиця 1.1. 

Цілі та результати дисципліни «Медична інформатика» 

Назва ЗВМО Кредити 

ЄКТС, 

годин 

дисципліни 

Цілі та результати навчання 

1 2 3 

Львівський 

національний 

медичний 

університет імені 

Данила 

Галицького 

3,5 / 105 Цілі: оволодіння основами сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

тенденціями щодо їхнього розвитку, 

ознайомленні з принципами побудови 

інформаційних моделей, методами обробки 

медичних зображень, методами пошуку, 

збереження, опрацювання та передавання 

медико-біологічних даних, освоєння 

основних принципів формалізації і 

алгоритмізації медичних задач. 

Результати: здатність ефективно 

використовувати сучасне програмне 

забезпечення загального призначення у 

навчально-пізнавальній діяльності та 

повсякденному житті; здатність самостійно 

опановувати програмні засоби різного 

призначення та оновлювати й інтегрувати 

набуті знання; здатність оцінювати роль 

нових інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності з 

перспективами розвитку комп’ютерної 

техніки; вміння використовувати 

статистичні функції та критерії для аналізу 

медико-біологічних даних;  оволодіння 

основними принципами розроблення 
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медичних інформаційних систем  

ознайомлення з основними принципами 

телемедицини [68]. 

Національний 

медичний 

університет імені 

О. О. Богомольца 

3 / 90 Цілі: ознайомити студентів із 

основами сучасних комп’ютерних 

інформаційних технологій, тенденціями 

щодо їхнього розвитку, навчити принципам 

побудови інформаційних моделей, 

оброблення медичних зображень у 

професійній діяльності тощо. 

Результати: здатність ефективно 

використовувати системне та прикладне 

програмне забезпечення у галузі охорони 

здоров’я; самостійно опановувати  

  програмні засоби медичного та 

загального призначення, оновлювати 

раніше набуті знання та застосовувати їх у 

професійній діяльності; розуміння 

принципів формалізації й алгоритмізації 

медичних задач, принципи моделювання у 

біології та медицини; формування базових 

навичок пошуку медичної інформації з 

використанням інформаційних технологій; 

використання методів оброблення медико-

біологічних даних [67]. 

Донецький 

національний 

медичний 

університет 

3,5 / 105 Цілі: здатність розв’язувати типові та 

складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі 

охорони здоров’я, що стосуються 

застосування персонального комп’ютера та 

роботи з програмами загального 

призначення, та передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю вимог. 

здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях; здатність до вибору 

стратегії спілкування; здатність працювати 

в команді; навички міжособистісної 
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взаємодії; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій 

як засобу самовдосконалення; здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

здатність до обробки державної, соціальної, 

економічної та медичної інформації: за 

будь-яких обставин з використанням 

стандартних процедур, включаючи сучасні 

комп’ютерні інформаційні технології, 

вміти: визначати джерело та/або місце 

знаходження потрібної інформації в 

залежності від її типу; отримувати 

необхідну інформацію з визначеного 

джерела; опрацьовувати та аналізувати 

отриману інформацію: демонструвати 

навички роботи з персональним 

комп’ютером та пошуку медико-

біологічних даних з використанням 

інформаційних технологій; *визначати 

можливості застосування інформаційних 

технологій та ПК у медицині; 

використовувати методи опрацювання 

медичної інформації; пояснювати принципи 

формалізації і алгоритмізації медичних 

задач, принципи моделювання в медицині. 

Результати: знати основи 

комп’ютерної обробки медико-біологічних 

даних; стандартні методи, включаючи 

сучасні комп’ютерні інформаційні 

технології, обробки державної, соціальної 

та медичної інформації; основи роботи з 

персональним комп’ютером та пошуку 

медико-біологічних даних з використанням 

інформаційних технологій; принципи 

формалізації і алгоритмізації медичних 
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задач, принципи моделювання в 

стоматології та медицині; призначення та 

принципи роботи електронної медичної 

апаратури, техніку безпеки при роботі з 

нею. вміти: ефективно використовувати 

сучасні програми загального та 

спеціального призначення у галузі охорони 

здоров’я; самостійно опановувати 

програмні засоби різного призначення та 

оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

оцінювати роль нових інформаційно-

комунікаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я з перспективами розвитку 

комп’ютерної техніки; використовувати 

програмне забезпечення для математичного 

моделювання біологічних, хімічних та 

фармакокінетичних процесів; створювати і 

аналізувати математичні моделі 

біологічних, хімічних та 

фармакокінетичних процесів; 

демонструвати вміння використовувати 

технічні можливості комп’ютерної техніки 

та програмного забезпечення для аналізу 

біологічних, фармацевтичних моделей; 

засобами комп’ютерних технологій 

знаходити чисельні розв’язки 

біостатистичних задач; аналізувати 

отримані результати [65]. 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

3,5 / 105 Цілі: формування та розвиток знань, 

умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних 

комп’ютерних програм загального та 

спеціального призначення у галузі охорони 

здоров’я; сформувати у студента повне 

уявлення про значення та можливості 

сучасних ІКТ у галузі охорони здоров’я та 

про необхідність і перспективи подальшого 

розвитку комп’ютерних технологій; 

розвиток уміння самостійно опановувати 
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програмні пакети різного призначення та 

оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

формування базових навичок роботи з 

персональним комп’ютером, пошуку 

біомедичної інформації з використанням 

Інтернет-ресурсів, використання методів 

аналізу, представлення, зберігання та 

передачи медико-біологічних даних за 

допомогою ІКТ; сформувати у студена 

уявлення про сучасні тенденції та напрямки 

фундаментальних та прикладних 

досліджень у галузі медичної інформатики. 

Результати: знати основні положення 

медичної інформатики та особливості 

застосування програмного забезпечення для 

обробки медичних даних та медичної 

інформації; знати основні міжнародні 

ресурси, програми, бази даних, напрямки 

наукових досліджень, міжнародні 

організації у галузі медичної інформатики; 

знати принципи та стандарти систем 

eHealth та телемедицини; знати принципи 

отримання, зберігання, проведення пошуку 

медичної інформації, її захисту; вміти 

використовувати персональний комп'ютер 

для вирішення типових задач професійної 

діяльності; вміти знаходити, аналізувати, 

проводити оцінку клінічної, біомедичної 

інформації, даних наукових досліджень у 

галузі охорони здоров’я населення; вміти 

створювати електронні медичні картки 

пацієнітів, бази даних, у заданому форматі 

та редагувати їх; вміти працювати в групі 

під час пошуку та аналізі отриманих даних; 

вміння робити презентацію на задану тему з 

використанням мультимедійних технологій; 

вміти самостійно працювати з науковою та 

навчально-методичною літературою, 

здійснювати пошук та узагальнювати 
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науково-технічну інформацію, готувати 

звіти (реферати) на задану тему [71]. 

Тернопільській 

національний 

медичний 

університет імені 

І. Я. 

Горбачевського 

3,5 / 105 Цілі: формування та розвиток знань, 

умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних 

програм загального та спеціального 

призначення у галузі охорони здоров’я; 

ознайомлення студентів із значенням та 

можливостями нових інформаційно-

комунікаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я, з перспективами 

розвитку комп’ютерних технологій; 

розвиток уміння самостійно опановувати 

програмні засоби різного призначення та 

оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

пояснення принципів формалізації і 

алгоритмізації медичних задач, принципи 

моделювання в біології та медицині; 

формування базових навичок щодо роботи з 

ПК та пошуку медичної інформації з 

використанням інформаційних технологій; 

використання методів опрацювання 

медико-біологічних даних. 

Результати: здатність ефективно 

використовувати сучасні програми 

загального та спеціального призначення у 

галузі охорони здоров’я; здатність 

самостійно опановувати програмні засоби 

різного призначення та оновлювати й 

інтегрувати набуті знання; здатність 

оцінювати роль нових інформаційно-

комунікаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я з перспективами розвитку 

комп’ютерної техніки [66]. 

Буковинський 

державний 

медичний 

університет 

3,5 / 105 Цілі: формування та розвиток знань, 

умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних 

програм загального та спеціального 

призначення у галузі охорони здоров’я; 
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ознайомлення студентів із значенням та 

можливостями нових інформаційно- 

комунікаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я, з перспективами 

розвитку комп’ютерних технологій; 

розвиток уміння самостійно опановувати 

програмні засоби різного призначення та 

оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

пояснення принципів формалізації і 

алгоритмізації медичних задач, принципи 

моделювання в біології та медицині; 

формування базових навичок щодо роботи з 

ПК та пошуку медичної інформації з 

використанням інформаційних технологій; 

використання методів опрацювання 

медико-біологічних даних. 

Результати: знати: принципи 

побудови і функціонування систем 

підтримки прийняття рішень в медицині; 

роль інформації, комунікації та 

комп’ютерних технологій в медицині; 

використання доказів у прийнятті медичних 

рішень; основні поняття математичної 

логіки; основні поняття медичної 

інформатики; основні формальні моделі 

представлення медичних знань; принципи 

класифікації та кодування медико-

біологічної інформації; уміти: трактувати 

методи обробки та аналізу медичних 

зображень; трактувати основні принципи 

телемедицини; трактувати особливості 

застосування прикладного програмного 

забезпечення для обробки медичних даних 

та медичної інформації; трактувати 

принципи застосування статистичних 

методів при обробці результатів медико-

біологічних досліджень; демонструвати: 

базові уміння використовувати основні 

медичні ресурси Internet; вміння 
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представляти умови медико-біологічних 

задач у формальному вигляді; навички 

використання систем управління базами 

даних (СУБД) при обробці медико-

біологічних даних; навички використання 

статистичних функцій та критеріїв для 

аналізу медико-біологічних даних [70]. 

Полтавський 

державний 

медичний 

університет 

3,5 / 105 Цілі: формування та розвиток знань, 

умінь і навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних 

програм загального та спеціального 

призначення у галузі охорони здоров’я; 

ознайомлення студентів із значенням та 

можливостями нових інформаційно-

комунікаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я, з перспективами 

розвитку комп’ютерних технологій; 

розвиток уміння самостійно опановувати 

програмні засоби різного призначення та 

оновлювати й інтегрувати набуті знання; 

пояснення принципів формалізації і 

алгоритмізації медичних задач, принципи 

моделювання в біології та медицині; 

формування базових навичок щодо роботи з 

персональним комп’ютером (ПК) та 

пошуку медичної інформації з 

використанням інформаційних технологій; 

використання методів опрацювання 

медико-біологічних даних. 

Результати: знати: основні поняття 

медичної інформатики; особливості 

застосування прикладного програмного 

забезпечення для обробки медичних даних 

та медичної інформації; роль інформації, 

комунікації та комп’ютерних технологій в 

медицині - основні принципи 

телемедицини; основні поняття 

математичної логіки; вміти: демонструвати 

навички використання системи управління 
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базою даних (СУБД) при обробці медико-

біологічних даних; демонструвати базові 

вміння використовувати основні медичні 

ресурси Internet; застосовувати статистичні 

методи при обробці результатів медико-

біологічних досліджень; демонструвати 

навички використання статистичних 

функцій та критеріїв для аналізу медико-

біологічних даних; аналізувати принципи 

побудови і функціонування систем 

підтримки прийняття рішень в медицині; 

демонструвати вміння представляти умови 

медико-біологічних задач у формальному 

вигляді; демонструвати вміння 

використовувати інформаційні ресурси для 

пошуку медичної інформації [69]. 

 

Отже, з огляду на представлене дослідження, можна зробити висновок, що 

розвитку самовдосконалення засобами ІТ приділяється вкрай недостатньо уваги 

на рівні програм і, відповідно, навчального процесу. Згідно із навчальним 

планом, в середньому на курс вивчення дисципліни «Медична інформатика» в 

ВОМВ припадає близько 2% від усього навантаження. Ми вважаємо це 

занизьким показником. Можна виділити два університети, цілі начальних 

програм в яких все ж таки мають на меті саморозвиток та самовдосконалення 

саме з допомогою інформаційних технологій – Тернопільській національний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського («розвиток уміння самостійно 

опановувати програмні засоби різного призначення та оновлювати й 

інтегрувати набуті знання») та Донецький національний медичних університет 

(«здатність застосовувати навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій як засобу самовдосконалення»). 

У контексті останнього зазначеного університету, безпосередньо нами 

було розроблено відповідну робочу навчальну програму (Додаток А) як 

результат ціленаправлених пошуків та екперементів. Так, на кафедрі медичної 

фізики та інформаційних технологій №2 Донецького національного медичного 
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університету (ДНМУ) практичні заняття з медичної інформатики організовано 

відповідно до програми. Відповідно до теми практичного заняття викладачами 

кафедри розробляються та постійно вдосконалюються (це пов’язано зі 

швидкими змінами у розвитку сучасних комп’ютерних технологій) завдання 

для студентів зі спеціальними комп’ютерними програмами та додатками, які 

встановлені на кожен комп’ютер у навчальних кімнатах. Ці завдання 

безпосередньо пов’язані з практичними аспектами інформаційних технологій у 

медичній науці та охороні здоров’я. 

Медична інформатика як навчальна дисципліна передбачає вивчення 

студентами двох модулів: «Основи інформаційних технологій в системі 

охорони здоров’я. Обробка та аналіз медико-біологічних даних» та «Медичні 

знання та прийняття рішень в медицині та стоматології». Виконання 

практичних робіт у першому модулі націлене на таке: 

 − формування навичок роботи з персональним комп’ютером для пошуку 

медико-біологічних даних із використанням інформаційних технологій; 

 − роботу з базами даних (їх розробленням і пошуком необхідної 

інформації у них за вказаними критеріями); 

 − ознайомлення з принципами кодування медичної інформації та 

використання міжнародних систем класифікації хвороб; 

 − роботу з електронними таблицями (проведення обрахунків у 

електронних таблицях) та проведення статистичної обробки медико-

біологічних даних.  

Вивчення другого модуля медичної інформатики передбачає:  

 − вивчення основ алгоритмізації медичних завдань, основних понять 

логіки та способів застосування формальної логіки у розв’язанні завдань 

діагностики, лікування та профілактики захворювань; 

− роботу студентів з експертними системами; 

 − вивчення принципів моделювання в медицині (зокрема, математичного 

моделювання); навчання студентів працювати з різноманітними медичними 

інформаційними системами, інди-відуальними медичнимикартками; 
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ознайомленн з основами доказової медицини та етично-правовими принципами 

управління інформацією в системі охорони здоров’я (Додаток А).  

У процесі навчання студентам пропонується виконання практичних 

завдань із комп’ютерними програмами. Наприклад, вони розглядають: 

спеціалізовані комп’ютерні програми, які використовують практикуючі лікарі 

під час діагностики різноманітних захворювань: «RadiAnt» – програма для 

перегляду медичних зображень стандарту DICOM-PACS; IRPREVIEW – 

програма для забезпечення візуалізації вимірювання теплових полів, а також 

для зберігання та обробки отриманих термограм; програму МКХ-10, яка 

допомагає медичному персоналу у повсякденній практиці. Вона містить: 

каталог, пошук по МКХ-коду або тексту, посилання всередині каталогу за 

кодом, а також між результатами пошуку та каталогу; за допомогою програм 

«Мала експертна система» студенти знайомляться з основними принципами  

роботи експертної системи, які призначені для проведення консультації з 

користувачем у будь-якій прикладній  галузі (на яку налаштована завантажена 

база знань) з метою визначення ймовірності можливих результатів, програма 

«Домашній лікар» здатна визначити захворювання, дати його опис, 

симптоматику та методи лікування; Dental Simple Service – це медична 

інформаційна система, яка покликана максимально полегшити рутинну роботу 

лікаря, що пов’язана з виконанням основної клінічної діяльності, а саме: 

автоматизувати облік пацієнтів і відвідувань, ведення медичних карт, 

попередній запис на прийом до лікаря, облік руху грошових коштів та інші дії 

[115].  

Очевидно, ЗВМО відчувають необхідність змін і це прослідковується у 

впровадженні великою кількості курсів з ІТ за вибором, які представленні 

низкою університетів, а саме: «Інформатика», «Європейський стандарт 

комп’ютерної грамотності», «Інформатика і статистика» (Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького); «Сучасні 

інформаційні технології в медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної 

грамотності». (Національний медичний університет імені О. О. Богомольца); 
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«Медична та біологічна фізика, медична інформатика», «Європейський 

стандарт комп’ютерної грамотності» (Державний заклад «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України»); «WEB-дизайн», 

«Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» (Буковинський державний 

медичний університет); «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» 

(Полтавський державний медичний університет). 

Нині 3D-технології в медицині застосовуються для створення тривимірних 

знімків, на основі яких, у комплексі з тривимірним друком, створюються точні 

копії фрагментів людського організму для навчання майбутніх лікарів. 3D-

моделювання в галузі медицини дозволяє створювати об’ємні моделі. Спочатку 

знімки пацієнтів, зроблені за допомогою комп’ютерної томографії, 

трансформуються в зображення, а потім – в тривимірні тверді 3D-моделі. 

Ураховуючи високу вартість реалізації таких моделей, засобами ІТ розроблено 

електронний ресурс Anatomy Learning (https://anatomylearning.com), де 

представлено 3D-зображення усіх складових людського організму. Додаток 

доступний для різних комп’ютерних пристроїв, на яких установлені операційні 

системі Windows, Mac та Android, що забезпечує мобільність його 

використання у процесі підготовки майбутніх лікарів. 

Під час вивчення дисципліни «Анатомія» на кафедрі анатомія людини 

Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький) 

використовують Інтерактивний стіл Sectra [24]. 

Можливості цього ресурса досить розширені: 

− 3D- моделі показують відділи та анатомічні утвори, які вивчаються; 

− моделі можуть крутитися під будь-яким кутом, нахилятися, 

наближатися, приховуватися, може змінюватися їхня чіткість для вивчення 

різних анатомічних утворів у режимі перегляду; 
− можна дізнатися визначення будь-яких анатомічних утворів, при 

натисненні на які виводиться їхня назва латинською й англійською мовами з 

можливістю озвучування, що дуже зручно для вивчення правильної вимови; 
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− наявний пошук анатомічних утворів за назвою, які можна ідентифікувати 

чи додавати до моделі.  
Вивчаючи опорно-рухову систему, майбутні лікарі можуть розглянути 

з’єднання кісток і м’язів окремо чи поєднувати між собою, що дуже допомагає 

в засвоєнні топографії вищеназваних анатомічних утворів. У розділі з 

остеології є функція вибору окремих кісток із виділенням різними кольорами на 

них усіх анатомічних утворів, їхніми назвами латинською мовою, що дає 

можливість студентам витрачати менше часу на пошуки в підручниках і 

швидше  опанувати та засвоювати тему заняття.  

Топографію одних кісток відносно других, можна розглянути у 3D-

форматі, що неможливо на плакатах, муляжах чи препаратах. Наприклад, добре 

розглядати решітчасту кістку, топографію якої відносно сусідніх кісток 

неможливо розглянути на препараті цілого черепа.  

У розділі «Міологія» ці програми дозволяють студентам розглянути всі 

поверхневі й глибокі шари м'язів, точки їхнього початку й прикріплення до 

кісток, що складно для розуміння при розгляді на плакатах чи ілюстраціях 

підручників. Також при вивченні опорно-рухової системи в цих програмах є 

можливість включення відео з демонстрацією функції групи м’язів чи кожного 

м’яза окремо.  

Вдалим прикладом є демонстрація спільної функції жувальних м’язів при 

висуванні й піднятті нижньої щелепи чи надпід’язикових м’язів при опусканні 

нижньої щелепи. За допомогою комп’ютерних програм стає можливим 

пошаровий розбір будови тканин і внутрішніх органів. Кожен шар можна 

виділити, видалити повністю або зробити напівпрозорим, що дуже зручно, коли 

вивчається внутрішня будова органів. Наприклад, при вивченні печінки в 

напівпрозорому вигляді добре проглядається артеріальна система печінки: 

власна печінкова артерія, часткові артерії й вени, міжсегментарні судини. 

Вивчаючи статеву систему людини, в цих програмах є можливість окремого 

розгляду жіночої і чоловічої статевої системи [25]. 



63 
 

Із власного досвіду майбутні лікарі повідомляють, що за використання 

таких комп’ютерних програм тема заняття стає їм зрозуміла після одного-двох 

повторних переглядів, тоді як самостійне вивчення за підручниками займає 

набагато більше часу, але не має такого ефекту.  

При викладанні дисципліни «Медична та біологічна фізика» в Донецькому 

національному медичному університеті, викладачі кафедри медичної фізики та 

інформаційних технологій №2 використовують оригінальну серію 

лабораторних робіт, розташованих у віртуальному освітньому середовищі 

«Система лабораторних робіт з медичної та біологічної фізики». Віртуальна 

лабораторна робота – це ефективний ІТ-інструмент, який в  процесі підготовки 

студентів медичного університету є ефективним засобом досягнення навчальної 

мети. Зокрема, як електронний засіб навчання на уроках біофізики в ДНМУ 

автори створили Програмний продукт «Лабораторна робота «Вивчення основ 

гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5» (ПП ЛР 

«SORIN С5»), зареєстрований у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 

України та отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 

81646 (від 21.09.2018) [101]. Робота виконується в межах теми «Гідродинаміка 

та гемодинаміка». Цей програмний продукт орієнтований на дослідження та 

дослідницький характер формування компетентностей з фізики. Як результат, 

знання та вміння з цієї теми студентам краще засвоювати посиленням впливу 

на їхні внутрішні потенційні ресурси шляхом залучення більшості країн органи 

чуття, зокрема за допомогою відеовізуалізації навчального матеріалу (анімації), 

звукові ефекти та практична професійно-орієнтована діяльність. 

У ході експериментального дослідження ефективність методики навчання 

визначалася медична та біологічна фізика на основі інформаційних технологій. 

Розроблений ПП ЛР «SORIN С5» з курсу медичної та біологічної фізики 

демонструє використання ІТ як засіб розвитку професійних компетентностей 

студентів-медиків, як ефективний крок у використанні сучасних інтерактивних 

форм надання інформації і як важливий елемент сучасних когнітивних 

технологій [101]. 
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Слід зазначити, що ІТ використовується не лише у викладанні 

професійних чи природничих наук, але є невід’ємною частиною мовної 

складової, оскільки знання іноземних мов, зокрема, є запорукою успішного 

оволодіння технологією, отримання інформації з первинних джерел та надає 

можливість бути в курсі останніх технічних та медичних розробок у 

найкоротші терміни. Студенти, які опановують іноземні мови, можуть 

обробляти актуальні матеріали з електронних версій відомих іноземних видань, 

спілкуватися за допомогою листування на веб-сайтах міжнародних молодіжних 

журналів.  

Викладаючи іноземну мову в медичному виші, викладачі намагаються не 

лише використовувати традиційно впроваджені технології, які стали 

невід’ємною складовою методів навчання мови: Інтернет-ресурси (текстова, 

аудіо- та відеоінформація, електронна пошта, форуми, чати); електронні 

лексикографічні джерела (мережеві та локальні версії); мультимедійні 

підручники та інтерактивні книги, а також новітні ІТ, які є рушійною силою для 

кращого навчання: мобільні додатки, онлайн-квести, один із засобів ІТ - BYOD, 

що означає «принесіть власний пристрій» (для уроків), суть якої полягає в тому, 

що гаджет стає інструментом навчання та перетворює уявлення учнів про 

потенціал їх електронних пристроїв та дає можливість використовувати в школі 

під час вивчення мови, яка раніше була заборонена; позакласні заходи, що 

інтегрують використання ІТ з природничими, гуманітарними та професійно-

технічними предметами. У процесі навчання професійного спілкування 

іноземною мовою використовуються різні види роботи із сучасними 

інформаційними технологіями, які сприяють підвищенню мотивації, а отже, 

самостійності після класної роботи [26].  

Методичні рекомендації для викладачів «Використання інформаційних 

технологій при вивченні англійської мови по спеціальності 221 “Стоматологія” 

(на прикладі мобільного додатку Kahoot!)» (Пишногуб М. В., Габорець О. А., 

Смірнова Л. Л.) [84] – пропоновують досвід використання ІТ при організації 

навчального процесу, розкривають нові можливості вдосконалення навчання, 
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використовуючи ресурси мобільних гаджетів при всіх формах навчання при 

викладанні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

Прогнозований результат використання мобільного додатку Kahoot! 

студентами: 

− швидке запам’ятання пропонованого матеріалу; 

− розвиток самостійності та мотивації самовдосконалення за рахунок 

використання інформаційних технологій; 

− розвиток вищих психічних функцій (мислення, пам'ять, увага); 

− прояв підвищеного інтересу до предмета, що вивчається. 

Розроблені методичні рекомендації містять загальну інформацію про 

додаток Kahoot!, призначені для використання викладачами під час підготовки 

до практичних занять та самостійної роботи студентів, а також допоможуть 

ефективно використати даний ресурс у дистанційному навчанні, що є досить 

актуальним у наш час. 

Тестовий матеріал методичних рекомендацій «Використання ІТ при 

вивченні англійської мови по спеціальності 221 “Стоматологія” (на прикладі 

мобільного додатку Kahoot!)» спрямований на забезпечення викладачів і 

студентів закладів медичної освіти навчально-методичними матеріалами для 

створення тестів на базі платформи Kahoot! по спеціальності «Стоматологія», а 

також є підґрунтям для мотивації у студентів розвитку самовдосконалення 

засобами ІТ. 

Впровадження сучасного навчання ІТ-комунікації з майбутнім 

професійним напрямком, дозволяє студентам усвідомити важливість іноземної 

мови у професійному розвитку, навчає вдосконалювати свої знання та 

застосовувати їх на практиці – здійснювати пошук та аналіз іноземних мовних 

засобів та Інтернету, готувати повідомлення дослідження на професійні теми. 

Ряд факультативних курсів, включаючи «Європейський стандарт 

комп’ютерної грамотності», викладаються поряд з медичною інформатикою,  

щоб забезпечити достатню кількість ІТ-знань у медичній школі. Програма даної 

дисципліни розроблена відповідно до приблизних навчальних планів 
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бакалаврської підготовки магістрів вищої школи в галузі знань «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю «Медицина» навчається формуванню та розвитку 

основних компетенцій інформаційних технологій для забезпечення 

раціональності використання сучасних даних програмного забезпечення 

загального призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 – формування та розвиток знань, умінь та баз знань, необхідних для 

ефективного використання сучасних додатків загального призначення в 

навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; 

 – ознайомлення студентів з роллю нових інформаційних технологій у 

професійній діяльності, з перспективами розвитку комп’ютерної техніки та 

важливістю постійного самовдосконалення; 

 – розвиток вміння самостійно опановувати різні програмні засоби та 

оновлювати та інтегрувати набуті знання.  

Таким чином, на прикладі розглянутих дисциплін можна стверджувати, що 

інтеграція природничо-наукових знань та професійних умінь засобами 

сучасних ІТ забезпечує розвиток професіоналізму майбутнього лікаря і створює 

сприятливі умови для постійного саморозвитку та самовдосконалення 

впродовж усієї практичної діяльності. Очевидним також є твердження про 

надзвичайну важливість використання ІТ в системі фахової підготовки 

майбутніх лікарів.  

 

Висновки до першого розділу 
 

У ході аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних філософів, 

психологів та педагогів, у яких відображено основні напрями розвитку 

самовдосконалення, майбутніх лікарів зокрема, а також окреслено основні 

поняття щодо досліджуваної проблеми, дало змогу визначити дефініцію 

«самовдосконалення особистості» як свідому, безперервну, самостійну й 

цілеспрямовану діяльність людини, спрямовану на вдосконалення власних рис 

та якостей відповідно до суспільно значущих і особистісно значущих цінностей 

та ідеалів. Зокрема, «самовдосконалення майбутніх лікарів» ми розглядаємо як 
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безперервний, систематичний та свідомий процес, що полягає в самостійному 

поглибленню рівня власної професійної компетентності та розвитку професійно 

значущих якостей і навичок відповідно до соціальних вимог, умов професійної 

діяльності та людських моральних якостей». 

Визначено, що розвиток самовдосконалення та розвиток навичок 

професійного та ефективного використання ІТ майбутніми лікарями тісно 

взаємопов’язані та виступають запорукою необхідних змін в системі охорони 

здоров’я. 

Проблема дослідження розглядалася виходячи з наступного визначення: 

інформаційна технологія – це комплекс методів і процедур, за допомогою яких 

реалізуються функції збирання, передавання, оброблення, зберігання та 

доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах з 

використанням обраного комплексу технічних засобів. 

Розглянуто напрями використання ІТ у медицині, знаннями про які та 

відповідними якісними навичками має володіти сучасний лікар, а також 

невпинно їх розвивати, а саме: методи внутрішньоклітинних нанотехнологій, 

молекулярної діагностики, біосенсорів та їх програмне забезпечення; 

візуалізація біоструктур на субмікронному рівні; вивчення біосигналів різної 

природи; комп’ютерне імітування складних біологічних процесів, 3D-

моделювання тканин і органів, взаємодія з пацієнтами через мобільний додаток 

medcard24, розроблення методів штучного життєзабезпечення тощо. 

З метою виявлення націленості на розвиток самовдосконалення майбутніх 

лікарів з використанням ІТ, нами було розглянуто сім робочих навчальних 

програм з медичної інформатики різних прогресивних закладів вищої медичної 

освіти України та проаналізовано цілі та результати дисципліни «Медична 

інформатика». 

В цілому, на прикладі детального розгляду таких дисциплін як: «Медична 

інформатика», «Медична та біологічна фізика», «Анатомія», «Європейський 

стандарт комп’ютерної грамотності», «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» доведено, що інтеграція природничо-наукових знань та 
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професійних умінь засобами сучасних ІТ забезпечує розвиток професіоналізму 

майбутнього лікаря і створює сприятливі умови для постійного саморозвитку та 

самовдосконалення впродовж усієї практичної діяльності. Очевидним, 

відповідно, є твердження про надзвичайну важливість використання ІТ в 

системі фахової підготовки майбутніх лікарів з метою розвитку їхнього 

самовдосконалення. 

Результати дослідження першого розділу висвітлено в наступних 

публікаціях автора [18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 115; 116; 117; 118; 119]. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ ІТ 

 

2.1. Педагогічні умови та методика формування самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами ІТ 

 

Інтенсивність зростання інформаційного потоку, темпи науково-технічного 

прогресу та глибина суспільних запитів на конкурентоспроможного фахівця 

вимагають від закладів вищої освіти (ЗВО), медичних зокрема, підготовки 

спеціаліста, здатного володіти широким світоглядом, ефективно інтегрувати 

свій потенціал у діяльність, відповідати сучасному рівню розвитку науки та 

вимогам суспільства, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, 

використовуючи інноваційні інформаційні технології упродовж всього життя. 

Сучасна освітня парадигма, а саме, нова стратегія її реформування 

спрямовують на пошук інноваційних підходів щодо науково обґрунтованого та 

послідовного організаційно-педагогічного забезпечення її розвитку. Одним із 

шляхів реалізації поставлених завдань є послідовне запровадження ефективних 

педагогічних умов, які забезпечать готовність майбутніх лікарів до розвитку 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій. 

Дослідженню проблеми педагогічних умов розвитку самовдосконалення 

спеціалістів присвятили свої роботи ряд вітчизняних вчених, таких як 

 А. Алексюк [87], В. Андрєєв [2], А. Аюрзанайн [87], Л. Борисюк [12], 

 М. Боритко [13], Ю. Бохан [14], А. Варданян [18], Б. Гершунський [29], 

 C. Гончаренко [31], І. Гуменна [33], Т. Гуцан [34], О. Діденко [37], М. Демянчук 

[35], Л.  Дудікова [39], Є. Іванченко [51], О. Єрахторіна [42], В. Жаворонкова 

[43], Н. Жукович-Дородних [46], Т. Захарчук [47], Є. Карпенко [52], Д. Костюк 

[62], Н. Лобач [64], Н. Лосєва [65], О. Любінська [69], В. Макаренко [71], 

 М. Малькова [72], А. Мекшун [76], В. Назарук [82], О. Наливайко [84], А. Найн 

[83], К. Орду [88], М. Пентилюк [90], О. Повідайчик [92], О. Потапчук [94], 
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 Ж. Рагріна [95], І. Радзієвська [96], Л. Русалкіна [98], І. Седова [99], І. Сірак 

[103], Е. Скибицький [105], Р. Слухенська [109], А. Смолюк [110], К. Соцький 

[111], В. Стасюк [117], Г. Стечак [114], С. Тихолаз [116], А. Тітова [117], 

 О. Ткачук [118], О. Федорова [119], Т. Форостовська [14], Л. Хоменко-Семенова 

[124], Є. Хриков [125] та інші.  

Проте, аналіз літературних розвідок показує, що проблемі розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ було приділено вкрай 

недостатньо уваги й розв’язання даної проблеми потребує її глибшого та 

грунтовного дослідження. 

Розвиток готовності до самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ є 

досить складним процесом, результативність якого залежить від запровадження 

та дотримання певних педагогічних умов. 

Для глибшого розуміння поняття «педагогічні умови» та методики їх 

запровадження та реалізації, проаналізуємо термін «умова». З наукової точки 

зору, «умова» має неоднозначне тлумачення і трактується як: 

 «… обставина, від якої щось залежить, або вимога, до чогось» [31, с. 121]; 

 «… правила, що визначені в будь-якій галузі життєдіяльності» [115, с. 11]; 

 «… середовище, в якому будь-що відбувається» [86, с. 321]; 

– «… необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення 

чого-небудь або сприяє чомусь» [16, с. 101]; 

– «… домовленість про що-небудь» [17, с. 123].  

З точки зору філософії поняття «умова» трактується наступним чином: 

 «… філософська категорія, що відображає відношення предмета до 

оточуючих його явищ, без яких він не може існувати» [21, с. 415]; 

 «… середовище, обставини, у яких оточуючуючі предмет явища виникають, 

існують і розвиваються» [21, с. 138]; 

 «… те, від чого залежить щось інше (що обумовлюється)» [120, с. 260]; 

 «… істотний компонент комплексу об'єктів (речей, їх станів, взаємодій), із 

наявності якого, в разі необхідності, відбувається здійснення даного явища» 

[120, с. 478]; 
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 «… середовище без якого не можливо існувати, знаходячись у ньому» [121, 

 с.436]; 

 «… ситуація, в якій щось відбувається» [121, с. 234]. 

Поняття «педагогічні умови» стосується різних аспектів усіх складових 

процесу навчання, виховання і розвитку: цілей, змісту, принципів, методів, 

форм, засобів тощо. Воно може вживатися стосовно цілісного навчально-

виховного процесу при характеристиці педагогічної системи або окремих її 

сторін чи елементів. Як правило, під педагогічними умовами розуміють такі, що 

спеціально створюються в освітньому процесі з метою підвищення його 

ефективності або реалізації певних інновацій. 

Питання щодо педагогічних умов стали предметом уваги багатьох 

дослідників. Так, О. Федорова педагогічні умови визначає як сукупність 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм та 

матеріальних можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення 

поставленого завдання [119]; М. Малькова стверджує, що педагогічні умови – 

це сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин (об’єктивних заходів) 

освітнього процесу, від реалізації яких залежить досягнення поставлених 

дидактичних цілей [72].  

У контексті нашого дослідження особливо актуальною є позиція 

 А. Мекшун [76], згідно якої педагогічні умови мсожна розглядати як систему 

певних форм, методів, реальних ситуацій, матеріальних умов, що об’єктивно 

склалися чи суб’єктивно створені в освітньому процесі та є необхідними для 

досягнення конкретної педагогічної мети. Варто розглянути бачення 

 Е. Скибицького [105], котрий зауважує, що педагогічні умови є структурною 

оболонкою педагогічних технологій чи моделей і саме завдяки педагогічним 

умовам реалізуються компоненти технології.  

Науковці А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий стверджують, що 

педагогічні умови впливають на процес досягнення мети, при цьому поділяють 

їх на: а) зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність 

оцінки навчального процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо; б) 
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внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан здоров’я, 

властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [87]. 

У свою чергу В. Манько педагогічні умови розрізняє як взаємопов’язану 

сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, 

яка забезпечує високу результативність навчального процесу й відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності [73]. С. Тихолаз 116 

педагогічні умови трактує як структурну оболонку педагогічних технологій чи 

педагогічних моделей. На думку Т. Гуцан, педагогічні умови мають 

віддзеркалювати структуру готовності й містити передбачені технологією 

формування готовності компоненти моделі або технології [34].  

Зокрема, А. Найн зауважує, що педагогічні умови – це сукупність 

об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів 

педагогічного управління та матеріально-просторового середовища, що 

забезпечують успішне вирішення поставлених та спроектованих завдань [83]. 

Є. Іванченко, досліджуючи процес формування професійної мобільності 

майбутніх економістів, визначає педагогічну умову як обставину, яка впливає на 

розвиток професійних та особистісних якостей студентів [51]. 

Педагогічні умови, на думку Д. Костюка, – це сукупність вимог, при 

додержанні яких забезпечується досягнення поставленої мети, тобто 

підвищення ефективності процесу фахової підготовки людей з вищою освітою 

[62]. Б. Гершунський трактує педагогічні умови як певну суму наукових знань, 

які педагог повинен засвоїти до моменту ухвалення педагогічних рішень [29]. 

Дослідник Н. Боритко вважає, що педагогічні умови – це обставини, що 

вчиняють істотний вплив на педагогічний процес, так чи інакше свідомо 

сконструйованого педагогом і припускають досягнення певного результату [13]. 

Як зазначає О. Повідайчик, педагогічні умови мають полягати в 

забезпеченні професійної спрямованості дисциплін, розробці, використані 

модульних програм курсів та встановлені взаємозв’язку між фаховими та 

загальними дисциплінами [92]. Досліджуючи проблему сучасної дидактики, 

 М. Пентилюк серед педагогічних умов виокремлює позитивну мотивацію до 
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вивчення навчальних дисциплін, активні методи навчання та створення 

професійно-орієнтованих завдань, що посилюють мотивацію до оволодіння 

загальнотеоретичними знаннями та професійними уміннями й навичками [90].  

На думку С. Гончаренко, педагогічні умови – це вимоги цілеспрямованого 

відбору, конструювання і застосування елементів змісту, методів (прийомів), а 

також організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей [31]. 

За визначенням Є. Карпенко [52] до педагогічних умов формування 

професійних умінь та навичок майбутніх фахівців відносить психологічна 

готовність до обраної професії, створення мотивації до формування 

професійних умінь та якість навчально-методичного забезпечення 

педагогічного процесу.  

Є. Хриков визначає такі ознаки педагогічних умов: 

 – спрямованість на організацію педагогічної діяльності, тобто вони мають 

практичну й нормативну направленість;  

 – спрямованість на підвищення ефективності педагогічної діяльності; 

 – педагогічні умови не можуть суперечити вияву закономірностей, 

принципів і правил навчання; 

 – їх обґрунтування передбачає поєднання емпіричних та теоретичних 

процедур наукового дослідження; 

 – відповідність вимогам наукової новизни (виокремлення у дослідженні 

певних педагогічних умов має сенс, якщо вони містять нове наукове знання); 

 – імовірнісний характер забезпечення результатів педагогічної діяльності 

(педагогічні умови, як і педагогічні системи загалом, не можуть гарантувати 

отримання певного результату, але підвищують імовірність його досягнення); 

 – локальний характер застосування (у структурі педагогічного знання 

найбільш широкий характер мають закономірності та принципи, більш вузький 

характер педагогічні правила, ще більш вузький, локальний характер – умови) 

[125]. 

Дослідження І. Седової виявляє, що педагогічні умови повинні відповідати 

наступним вимогам:  
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 – бути обумовлені змістом майбутньої професійної діяльності фахівця та 

специфікою його навчання; 

 – містити у собі сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, 

методів і матеріальнотехнічних факторів, що забезпечують успішне вирішення 

поставлених завдань;  

 – включати зовнішні умови (соціально-економічні, соціально-культурні та 

ін.) й внутрішні (психолого-педагогічні, дидактичні та ін.), містити 

мотиваційний, організаційний, змістовий, контрольно-оцінний аспекти [99]. 

Важливим для нашого дослідження розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій представляється аналіз 

цілої низки наукових робіт, в яких розглядалися педагогічні умови розвитку й 

формування різнобічних аспектів професійної підготовки саме майбутніх 

лікарів.  

Отже, В. Макаренко досліджуючи педагогічні умови формування фахових 

компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки, 

виокремлює їх як сукупність необхідних взаємопов’язаних заходів 

педагогічного процесу (комплекс можливостей, технологій та засобів 

організації процесу природничонаукової підготовки), які, з одного боку, 

забезпечують досягнення майбутніми лікарями необхідного рівня 

сформованості фахових компетентностей, а з іншого – підвищують 

ефективність цього процесу. Такими умовами є: 

 – розвиток фахового середовища; 

 – актуалізація фахового потенціалу природничо-наукової підготовки 

студентів; 

 – спрямованість навчально-пізнавальної і наукової діяльності студентів на 

формування фахових компетентностей [71]. 

В свою чергу О. Ткачук стверджує, що педагогічні умови формування 

здоров’я збережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому 

процесі з фізичного виховання – це процес використання форм, прийомів, 

методів, засобів та змісту фізкультурно-оздоровчих, здоровʼя збережувальних 
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технологій навчання, які впливають на якість освітнього процесу та 

забезпечують його високу результативність, сприяють засвоєнню майбутніми 

лікарями знань, умінь і навичок здоров’я збережувальної діяльності [118]. За 

визначенням Р. Слухенської, педагогічні умови формування творчого 

потенціалу майбутніх лікарів – це зовнішні чинники впливу на внутрішні 

мотиви, що свідомо створюються в педагогічній діяльності викладачів і 

навчальній діяльності студентів медичного ЗВО [109]. 

Так, дослідниця А. Варданян [18] визначає такі педагогічні умови 

формування професійномовленнєвої компетентності майбутніх лікарів: 

проектування змісту мовної освіти на основі інтеграції та індивідуальної 

мотивації навчання майбутніх лікарів; використання комплексу інтерактивних 

технологій навчання, спрямованих на освітню активність студентів; 

удосконалення навчально-методичного забезпечення з формування професійно-

мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів засобом упровадження 

авторського спецкурсу. 

Досліджуючи особливості формування паліативної компетентності 

бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки, Л. Білик визначає 

наступні педагогічні умови:  

 – формування мотиваційної сфери бакалаврів медицини, спрямованої на 

інтеріоризацію професійних цінностей; 

 – організація особистісно орієнтованої підготовки студентів на основі 

гуманізації взаємодії суб’єктів педагогічного процесу та розвитку їх моральних 

якостей; 

– прищеплення деонтологічних навичок на доклінічному етапі навчання, 

використання сучасних інноваційних технологій розвитку комунікативних 

умінь бакалаврів медицини;  

 – конструювання змісту навчального матеріалу з паліативної допомоги у 

вигляді ситуаційних завдань, адекватних спроектованим компетенціям; 

– активізація волонтерської діяльності, наставництва та соціальної позиції 

молоді в процесі підготовки бакалаврів медицини [9].  
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За твердженням, Л. Борисюк, досліджуючи формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи в процесі вивчення 

хіміко-біологічних дисциплін, визначає та теоретично обґрунтовує наступні 

педагогічні умови: актуалізація ціннісного потенціалу хіміко-біологічних 

дисциплін у професійній підготовці майбутніх бакалаврів сестринської справи; 

трансформація змісту навчального матеріалу та його конструювання у вигляді 

міждисциплінарних професійно зорієнтованих хіміко-біологічних завдань; 

сприяння опануванню студентами вмінь, навичок й досвіду вирішення 

інтегрованих хіміко-біологічних завдань професійного спрямування; 

організація комплексної самоосвітньої роботи студентів із вивчення хіміко-

біологічних дисциплін [12].  

Натомість М. Демянчук, педагогічними умовами реалізації 

компетентнісного підходу в підготовці майбутніх бакалаврів сестринської 

справи визначив: створення мотиваційно-ціннісного середовища в навчальному 

процесі задля вироблення у студентів ціннісного ставлення до опанування 

фахом бакалавра медсестринської справи, спрямування майбутніх бакалаврів 

медсестринства на розширення когнітивної складової професійного світогляду 

на основі вивчення дисциплін “Історія медицини та медсестринства” і 

“Медсестринська етика та деонтологія”, організація самоосвітньої діяльності й 

вироблення у студентів умінь і навичок етичнодеонтологічної поведінки як 

ціннісного надбання особистості майбутнього бакалавра медсестринської 

справи [35].  

Широкий спектр педагогічних умов обґрунтовує І. Радзієвська, які, на 

думку дослідниці, забезпечують формування професійної компетентності 

майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін, а це: 

 – організація особистісно орієнтованої підготовки майбутніх медичних 

сестер;  

 – використання компетентнісно-діяльнісного підходу з виконанням 

ділових ігор та ситуаційних задач з елементами доказової медицини; 
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 – застосування кредитно-модульної технології навчання у процесі 

вивчення фахових дисциплін; активізація самостійної професійної діяльності 

студентів під час здійснення медсестринського процесу на реальних базах 

практики [96]. 

О. Любінська визначила педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини, а саме: 

– формування мотиваційно-ціннісного ставлення до оволодіння професією 

фахівця з лабораторної медицини; 

– поетапне формування та розвиток професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів з лабораторної медицини; 

– застосування інноваційних технологій теоретичної та практичної 

професійної підготовки майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини [69]. 

Л. Русалкіна зауважує, що педагогічні умови англомовної професійної 

підготовки майбутніх лікарів – сукупність обставин, у яких проводиться 

навчання майбутніх лікарів; комплекс заходів, що сприяють підвищенню 

ефективності освітнього процесу студентів-медиків [98]. В. Назарук наголошує, 

що педагогічні умови в контексті формування культури здоров’я майбутніх 

лікарів – така сукупність чинників, які покращать освітній процес професійної 

підготовки студентів-медиків з урахуванням здоров’язбережувальної діяльності 

[82]. Н. Лобач під педагогічними умовами формування інформаційно-

аналітичної компетентності майбутніх лікарів у освітньому середовищі 

медичного закладу вищої освіти розуміє необхідні й достатні обставини, що 

забезпечують ефективне формування в майбутніх лікарів інформаційно-

аналітичної компетентності [64]. 

В свою чергу, В. Жаворонкова до розвитку англомовної професійної 

компетентності в медичних університетах відносить:  

– забезпечення активної пізнавальної та практичної діяльності студентів в 

освітньому процесі; 

 – впровадження активних форм і методів навчання на заняттях з 

англійської мови; 
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 – внесення англомовної професійної інформації в зміст практико-

орієнтованих дисциплін навчального плану з підготовки бакалаврів і магістрів 

[43].  

Під час пошуку педагогічних умов формування професійної комунікації 

майбутніх лікарів, І. Гуменна визначила педагогічні умови у такому 

формулюванні:  

 – створення мотиваційно-комунікативного середовища; 

 – вдосконалення комунікативної компетентності майбутніх лікарів у 

процесі набуття знань щодо професійної комунікації; 

 – міждисциплінарна інтеграція теоретичної і практичної підготовки 

студентів до професійної комунікації; 

 – організація самоосвітньої діяльності студентів для підвищення рівня 

готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації [33]. 

Вартими нашої уваги є виокремлені Г. Стечак у своїй науковій роботі 

виокремлює низку педагогічних умов ефективної педагогічної підготовки 

сімейних лікарів у процесі навчання у медичному університеті: 

 – спрямованість освітнього процесу на формування мотиваційно-

ціннісного ставлення до педагогічної компетентності сімейних лікарів; 

 – узгодженість педагогічної складової із фундаментальними біомедичними 

й медичними дисциплінами; 

 – поетапність формування та розвитку у майбутніх сімейних лікарів їхньої 

педагогічної компетентності; 

 – упровадження педагогічних інновацій у межах теоретичної та 

практичної підготовки, що відбивають соціально-педагогічний контекст 

професійної діяльності [114].  

Продовжуючи наукові пошуки, ми виявили, що Ж. Рагріна педагогічні 

умови формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, що охоплюють аспекти моделювання професійно 

орієнтованого освітнього середовища, індивідуалізацію й диференціацію 

аудиторної та позааудиторної роботи, застосування мультимедійних технологій 
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та ІКТ, удосконалення змісту й форм самостійної роботи, і активізацію 

професійного самовдосконалення викладачів [95]. 

Отже, проаналізувавши різні точки зору дослідників стосовно трактування 

даного феномену, очевидно, що педагогічні умови в контексті нашого 

дослідження досі не розглядалися. Тож, виходячи з аналізу цілої низки доробків 

та з власного практичного досвіду ми визначаємо педагогічні умови розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ як комплекс 

взаємообумовлених і взаємозалежних інформаційних чинників та методичних 

заходів педагогічного процесу, що забезпечують оновлення змісту навчання, 

застосування новітніх методик й технологій, цілеспрямоване формування у 

майбутніх фахівців компонентів педагогічної компетентності та, як результат, – 

підвищення якості розвитку самовдосконалення до майбутньої професійної 

діяльності [129]. 

Обґрунтування педагогічних умов розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інфомаційних технологій відбудеться з урахуванням сутності 

характеристики таких методологічних підходів, як: аксіологічний, особистісно 

зорієнтований, суб’єктний, діяльнісний. 

Аксіологічний підхід в контексті нашого дослідження – це процес 

формування особистості, орієнтованої на найвищі професійні досягнення і 

професійного самовдосконалення особистості, професіоналізм пов’язується з 

високим рівнем готовності до систематичного професійного саморозвитку. 

Особистісно зорієнтований підхід – це цілеспрямований, планомірний, 

спеціально організований педагогічний прогрес, який базується на урахуванні 

особистісних якостей та інтересів студентів і сприяє подальшому їх розвитку. 

Діяльнісний підхід доводить, що результати підготовки майбутніх фахівців 

до безперервного професійного саморозвитку помітні лише упродовж 

діяльності. 

Суб’єктний підхід – це пошук шляхів формування творчої особистості, її 

спрямованості на віднаходження нового, нестандартного у всіх сферах 
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діяльності людини, розвиток творчих можливостей за допомогою спеціальних 

технологій. 

Спираючись на практичну доцільність та на основі теоретичного 

узагальнення наведених аспектів, визначаємо, що розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів 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 їхного саморозвитку, забезпечення 

активного використання студентами програм МКХ-10 та «Мала експертна 

система», впровадження у навчальний процес моніторингу рівнів розвитку 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій серед студентів [23]. 

Визначені нами педагогічні умови перебувають у тісному взаємозв’язку 

між собою та разом спрямовані на досягнення поставленої мети, а саме 

формування самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій. Розглянемо детальніше кожну з педагогічних умов, націлених на 

використання інформаційних технологій майбутніми лікарями як засобу 

самовдосконалення. 

Перша педагогічна умова – це формування середовища націленого на 

посилення мотивації майбутніх лікарів до використання інформаційних 

технологій в навчанні та професійній діяльності. 

Мотивація майбутнього лікаря до використання ІТ в навчанні та 

професійній діяльності має два важливих компоненти:  

1) внутрішня мотивація студента-медика – стійкий мотив «йти в ногу з 

часом» – безпосередньо пов’язана зі змістом професійної діяльності й базується 

на стійкій потребі використовувати сучасні ІТ в медицині для оптимізації 
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роботи лікарів, інформаційні системи для покращення якості та ефективності 

надання медичної допомоги пацієнтам;  

2) зовнішня мотивація майбутнього лікаря до використання ІТ зумовлене 

обставинами, які безпосередньо не пов’язані з професійною діяльністю, 

наприклад, потреба у самовдосконаленні, самоствердженні, соціальному 

престижі, фінансовому благополуччі, мотиви визнання медичною та науковою 

спільнотою. 

У довідковій літературі термін «мотивація» розглядається як «сукупність 

стійких мотивів, спонукань, що визначають зміст, спрямованість діяльності 

особистості, її поведінки»; «сукупність мотивів, доказів для обґрунтування 

чогось, мотивування» [31, c. 104]. 

Відштовхуючись від сутності поняття мотивації, можна спроєктувати 

механізм посилення мотивації майбутніх лікарів до використання 

інформаційних технологій у професійній діяльності в освітньому процесі 

закладів вищої медичної освіти. Вважаємо, що характерними та визначальними 

особливостями мотиваційної системи майбутніх лікарів є потреби щодо 

здобуття нових знань у галузі медицини, які знаходять своє відображення в 

інтересі до ведення професійної діяльності з використанням інформаційних 

технологій [24], [25].  

В умовах пандемії COVID-19 медики вже більше року перебувають у 

стресовій ситуації з надмірним навантаженням, і саме опанування 

інформаційних технологій допоможуть зробити щоденну роботу ефективнішою, 

а також полегшать взаємодію із пацієнтами в онлайн-режимі. Саме тому, 

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров’я  

запустило національний тест на цифрову грамотність для медиків [126]. 

Отже, з огляду на це, також, з’ясовуючи потреби освітнього процесу в 

медичних ЗВО та сучасні методи навчання, можна визначити, що для 

вирішення поставленого вище завдання ефективним методом навчання 

майбутніх лікарів можна визначити запровадження факультативу 

«Європейський стандарт цифрової грамотності». Посилення мотивації до 
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використання інформаційних технологій в навчанні та професійній діяльності 

можна сформувати за наступним алгоритмом: 

1) ознайомити студентів-медиків з національним тестом на цифрову 

грамотність для медиків та запропонувати перевірити свої знання; 

2) залучити студентів до вивчення відповідних тем тесту, а саме:   

  опитування Google як інструмент збору даних про пацієнтів;  

  таблиці MS Excel; 

  презентації MS Power Point; 

  засоби для онлайн-нарад та зустрічей: Google Meet та Zoom; 

  мобільні додатки; 

  віруси; 

  пароль; 

  кваліфікований електронний підпис; 

  захистит персональних даних пацієнтів; 

  використання медичних інформаційних систем (МІС); 

  електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)  можливості і переваги 

для медичних працівників та пацієнтів. 

3) перевірити набуті знання під час проходження тесту [127]. 

Отже, мотивацією професійного самовдосконалення фахівця є сукупність 

усіх спонукань та умов, що детермінують, спрямовують і регулюють процес 

професійного самовдосконалення. Професійне самовдосконалення базується на 

досить складній системі мотивів і зумовлене різними джерелами активності. 

Рушійною силою та провідним джерелом розвитку фахівця є потреба в 

самозміні й самовдосконаленні, що зумовлена суперечностями між мотивами 

власної професійної діяльності та метою її досягнення в оновлених умовах. 

Забезпечити спрямування мотиву на мету − значить викликати дійсну потребу в 

самовдосконаленні з урахуванням аксіологічного підхіду. 

Друга педагогічна умова – це забезпечення навчального процесу штатом 

викладачів з потужною практичною підготовкою до використання ІТ в 

освітньому процесі. Ця умова виокремлена з метою забезпечення 
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організаційно-педагогічного супроводу освітнього процесу в закладах вищої 

медичної освіти, які здійснюють підготовку майбутніх лікарів, спрямованого на 

формування розвитку самовдосконалення студентів-медиків із використанням 

інформаційних технологій. При виокремленні цієї педагогічної умови нами 

використано суб’єктний підхід та враховано той факт, що пандемія COVID-19 

змінила темп та ритм життя у всіх сферах економічного, духовного, освітнього 

просторів. Поширення хвороби спонукало уряди багатьох країн світу перевести 

освітній процес на дистанційну форму. Значна частина закладів вищої освіти у 

світі перейшла на дистанційну форму освіти. В Україні також в закладах вищої 

освіти було запроваджено дистанційне навчання. На сьогодні дистанційне 

навчання є однією з провідних світових тенденцій в освіті – ця технологія 

реалізує принцип безперервної освіти та здатна задовольнити постійно 

зростаючий попит на знання в інформаційному суспільстві. 

Викладачі дисциплін блоку професійної підготовки у медичному ЗВО 

переважно не є фахівцями з ІТ, тому потребують спеціальної підготовки до 

використання інформаційних технологій в освітньому процесі. Інтерес до 

організаційно-педагогічного супроводу підготовки викладачів з використанням 

ІТ в освітньому процесі впродовж десятиліть проявлявся в пошуках таких 

учених, як В. Биков, О. Білоус, О. Гриценчук, І. Іванюк, В. Кург, Г. Ломаківська, 

Н. Морзе, Ю. Носенко, Г. Проценко, О. Слободяник, О. Спірін, А. Яцишин [6; 8; 

81; 108; 112], проте пошук шляхів розв’язання проблеми підготовки 

висококваліфікованого викладача, здатного використовувати інформаційних 

технології при підготовці майбутніх лікарів тільки набуває розвитку. 

Аналіз літературних розвідок та ресурсів мережі Інтернет свідчить, що 

переважно науковцями й педагогами-практиками розроблялися проблеми 

підготовки практикуючих та майбутніх учителів різних спеціальностей в 

педагогічних ЗВО, викладачів вищих технічних, економічних ЗВО, а питання 

спеціальної підготовки викладачів медичних ЗВО до використання 

інформаційних технологій у процесі формування розвитку самовдосконалення 

студентів-медиків ґрунтовно та систематично не вивчалося. На нашу думку, 
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головна причина в тому, що така підготовка досить трудомістка, вимагає 

розроблення нових методів і організаційних форм роботи із викладачами, 

пошук яких ще тільки починається, водночас розробка моделей такої підготовки 

викладачів украй актуальна. 

Ідея про необхідність науково-методичної підготовки викладачів до 

використання інформаційних технологій в освітньому процесі, яка будується на 

базі набутих компетентностей у сфері використання ІТ, сама по собі не нова. 

Більше того, для такої підготовки можна використовувати багато методичних 

матеріалів із уже існуючих і названих нами методик; певні курси, тренінги, 

семінари, конференції, а також різноманітні наукові статті, методичні матеріали, 

монографії, посібники, відеоматеріали на YouTube пропонують ресурси 

Інтернет; корисними є послуги та ресурси Центру комп’ютерного навчання 

«Семіком» http://www.semi.com.ua/, Центру бізнес-технологій та комп’ютерного 

навчання http://kdm-kursi.com.ua/, Центру комп’ютерного навчання 

«Перспектива-XXI століття» http://www.xxi.kiev.ua/, Центру комп’ютерного 

навчання «Лоґос» https://lgs.lviv.ua/, які пропонують віртуальне навчання, тобто, 

дистанційно пройти підготовку до використання веб-технологій в освітньому 

процесі. Але наголосимо, що такі курси потребують від викладачів відносно 

багато часу, є досить дорогими, що теж не варто ігнорувати, та й зорієнтовані 

вони значною мірою на викладачів-професіоналів у галузі комп’ютерної 

техніки. 

Отже, друга пропонована умова передбачає організацію спеціальної 

науково-методичної підготовки викладачів до використання веб-технологій в 

освітньому процесі в самому ЗВО, зокрема, на його кафедрах. Така підготовка 

має бути цілісним динамічним процесом надання теоретичної та практичної 

допомоги викладачам у використанні веб-технологій для організації навчання 

майбутніх лікарів, заснованої на досягненнях науки, передового педагогічного 

досвіду й на конкретному аналізі освітнього процесу ЗВО як системи дій і 

заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

кожного викладача. Доцільно виділити такі форми спеціальної науково-
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методичної підготовки викладачів до використання інформаційних технологій в 

освітньому процесі: індивідуальна, колективна та самоосвітня, які лише 

відрізняються між собою використовуваними способами, прийомами й 

методиками, але мають один вектор – удосконалення професійно-педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників медичних ЗВО в цілому.  

Індивідуальна форма підготовки передбачає індивідуальні консультації, 

зокрема, віртуальні (електронна пошта, чати, соціальні мережі тощо), щодо 

використання інформаційних технологій, вивчення досвіду викладачів 

дисциплін комп’ютерного циклу, бесіди, обговорення сучасних ІТ в освітньому 

процесі, способи створення електронних навчально-методичних комплексів, 

електронних підручників, посібників, пакету презентацій чи відеоуроків тощо. 

Колективна форма підготовки передбачає організацію та проведення відкритих 

занять з використанням ІТ взаємовідвідування занять, семінарів-практикумів, 

експрес-курсів типу «Інформаційні технології в освітньому процесі», 

методичних рад, науково-методичних семінарів, педагогічних читань, науково-

практичних конференцій, зокрема, Інтернет-конференцій, створення творчих 

груп (до 10 осіб) із теоретично та практично підготовлених викладачів, які 

працюватимуть над розв’язуванням проблеми використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі для формування розвитку самовдосконалення 

майбутніх сімейних лікарів та ділитимуться досвідом з іншими викладачами 

ЗВО (факультету, кафедри). 

Самоосвіта викладачів як процес, спрямований на самостійне оволодіння 

системою знань та вмінь під упливом особистих та професійних інтересів, у 

напрямі вирішення проблеми підготовки до використання інформаційних 

технологій в освітньому процесі передбачає систематичне вивчення науково-

педагогічної літератури; безпосередню участь у роботі кафедр, методичних рад, 

семінарів, конференцій; підготовку доповідей на конференції, публікацій у 

методичних збірниках, журналах, фаховій пресі, відвідування онлайн курсів, 

вебінарів, присвячених проблемі використання веб-технологій в освітньому 

процесі студентів-медиків.  
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Аналізуючи працю О. Дубасенюк [38], можемо виокремити критерії 

ефективності спеціальної науково-методичної підготовки викладачів до 

використання інформаційних технологій в освітньому процесі: результативний 

(відображає динаміку усього освітнього процесу в медичному ЗВО, позитивну 

динаміку в формуванні професійної компетентності майбутніх сімейних 

лікарів); раціональні витрати часу на підготовку (відсутність перевантаження 

науково-педагогічних працівників науковою та методичною роботою); 

зростання задоволеності викладачів своєю діяльністю (творча атмосфера, 

позитивний психологічний клімат на кафедрі, ЗВО, успіхи в процесі 

застосування веб-технологій в освітньому процесі).  

Таким чином, в рамках проблеми дослідження спеціальна науково-

методична підготовка викладачів до використання інформаційних технологій в 

освітньому процесі передбачає:  

  організацію індивідуальної роботи з викладачами; 

  проведення одноденного семінару-практикуму «Використання 

інформаційних технології у процесі формування розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів»; 

  орієнтацію на самоосвіту викладачів у напрямі вирішення проблеми 

підготовки до використання ІТ в освітньому процесі.  

Зауважимо, що зміст семінару-практикуму (теми «Професійна 

компетентність викладача. Науково-методична робота у медичних ЗВО», 

«Організація інформаційно-освітнього середовища в навчальному закладі», 

«Використання інтернет-ресурсів в організації дистанційного навчання, 

самостійної (практичної, позааудиторної) роботи студентів») підібрано з 

урахуванням вирішення таких завдань:  

 сприяти формуванню у викладачів медичних ЗВО розуміння 

необхідності використовувати інформаційних технології в сучасному 

освітньому процесі;  
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 продемонструвати на прикладі конкретних веб-ресурсів роль, значення і 

переваги ІТ, які будуть ефективними під час формування розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів; 

  забезпечити ознайомлення викладачів із сучасними ІТ та їх 

дидактичними можливостями, які доцільно на повну потужність використати у 

навчальному процесі вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Третя педагогічна умова – впровадження різнорівневого підходу до 

застосування ІТ під час навчального процесу. 

В попередньому питанні ми вже визначили рівнів готовності майбутніх 

лікарів до самовдосконалення засобами інформаційних технологій, а саме: 

базовий (репродуктивний), достатній (евристичний), творчий (креативний). 

Спираючись на особистісно зорієнтований підхід, відповідно до кожного з 

рівнів нами було розлоблено ряд практичних завдань з використанням сучасних 

ІТ для розвитку самовдосконалення. 

Завдання. Визначити середнє арифметичне, середнє квадратичне 

відхилення, помилку репрезентативності, моду й медіану результатів 

вимірювання швидкості кровотоку 8 пацієнтів до наркозу. 

Пацієнт Швидкість кровотоку 

Пацієнт 1 11,3 

Пацієнт 2 10,09 

Пацієнт 3 11,4 

Пацієнт 4 11,6 

Пацієнт 5 11,02 

Пацієнт 6 10, 95 

Пацієнт 7 11,06 

Пацієнт 8 11 

Відповідно до рівнів: 

базовий (репродуктивний) рівень – зробити розрахунки в зошиті за 

допомогою формул; 
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достатній (евристичний) – частково скористатись програмним пакетом MS 

Exel; 

творчий (креативний) – до розв’язання поставлених цілей потрібно 

застосувати статистичний пакет аналізу даних MS Exel. 

Четверта педагогічна умова – це організація самостійної позааудиторної 

діяльності студентів засобами інформаційних технологій з метою їхного 

саморозвитку.  

Формуванню готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення засобами 

ІТ сприяє розробка та впровадження у медичному освітньому закладі 

спеціально розробленої програми позааудиторних заходів. У педагогічному 

словнику «позааудиторна робота» визначається як спеціально організовані й 

цілеспрямовані позааудиторні заняття, метою яких є поглиблення та 

розширення знань, отриманих в умовах навчального процесу, формування 

творчих інтересів, різноманітних умінь і навичок. Слід зазначити, що роль ІТ у 

професійній підготовці майбутніх лікарів постійно зростає, сприяючи 

підвищенню інтересу до самих ІТ, їх використання в професійній діяльності, 

розв’язання широкого кола дослідницьких навчальних завдань. Позааудиторна 

діяльність студентів із використанням ІТ сприяє не тільки більш якісній 

підготовці випускників ЗВМО до професійної діяльності в інформаційному 

суспільстві, а й формуванню розвитку самовдосконалення фахівця.  

Т. Децюк, А. Дударенко поняття «позааудиторна робота» трактують як 

систему взаємопов’язаної діяльності суб’єктів освітнього процесу, яка є 

невід’ємною складовою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців і 

здійснюється поза розкладом навчальних занять, метою якої є створення умов 

для особистісного розвитку студентів і їх самореалізації, а також для 

практичного застосування теоретичних знань [36].  

І. Дичківська зауважує, що серед найефективніших методів самостійної 

позааудиторної роботи студентів виділяє наступні: проблемно-пошукові методи; 

метод проектного навчання; методи застосування новітніх інформаційних 

технологій у роботі зі студентами [36]. 
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Н. Козліковська позааудиторну роботу поділяє на професійно та соціально 

спрямовану. На думку вченої, до першої категорії відносяться участь у наукових 

гуртках, студентському науковому товаристві, конференціях, олімпіадах. 

Позааудиторна робота другої категорії: спортивні секції, театральні та 

танцювальні групи, відвідування виставок, музеїв та екскурсії тощо [59].  

В свою чергу, О. Іваницька зауважує, що головне завдання закладу вищої 

освіти – це навчити майбутнього фахівця самостійно знаходити, обробляти й 

аналізувати інформацію. Невід’ємною частиною процесу підготовки сучасного 

фахівця є самостійна робота студентів (СРС), яка необхідна не лише для 

оволодіння змістом певної дисципліни, а й для формування здатності брати на 

себе відповідальність, самостійно розв’язувати проблему, знаходити 

конструктивні вирішення і вихід із проблемної ситуації [49].  

В. Мерецький стверджує, що самостійна робота студентів при вивченні 

клінічної фармакології – це єдність трьох форм: позааудиторної самостійної 

роботи, аудиторної самостійної роботи, що здійснюється під безпосереднім 

керівництвом викладача та творчої роботи. Підвищення ефективності СРС 

можливе за виконання ряду умов: забезпечення оптимального поєднання 

обсягів аудиторної та позааудиторної самостійної роботи; забезпечення 

навчальною літературою, методичними розробками та електронними 

ресурсами; контроль за виконанням самостійної роботи; застосування заходів 

щодо підвищення мотивації студентів та заохочення їх за якісне виконання 

самостійної роботи [77]. 

Для організації цієї діяльності на кафедрі медичної фізики та 

інформаційних технологій №2 Донецького національного медичного 

університету був створений студентський науковий гурток. 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є : 

 – залучення студентів-медиків до активної науково-дослідної роботи з 

проблемних питань за програмою наукових досліджень кафедри; 

 – організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої медичної освіти; 
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 – сприяння підвищенню творчої активності студентів, розвитку їх умінь і 

навичок у науково-дослідній діяльності; 

 – допомога студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у 

самовдосконаленні, саморозвитку, самовираженні, повазі, розвитку творчих 

здібностей; 

 – розвиток у студентів вміння організовувати й проводити наукові заходи 

із залученням широкого кола фахівців у галузі медицини; 

– надання студентам новітньої інформації з сучасних досягнень ІТ в 

медицині, здійснювати обмін інформацією між студентами за темами наукових 

досліджень. 

На базі наукового гуртка систематично організовуються міжнародні 

конференції, круглі столи та семінари за темами: «Використання сучасних 

інформаційних технологій у діагностиці та лікуванні соціально значущих 

захворювань» і «Медична реабілітація різних захворювань із застосуванням 

ІТ», «Актуальні питання та перспективи проведення діагностики захворювань» 

та інші [26]. 

Отже, за рахунок залучення студентів до участі в наукових гуртках, 

міжнародних та всеукраїнських конференція, круглих столах та семінарах буде 

спонукати майбутніх фахівців до використання ІТ з метою їх саморозвитку. 

П’ята педагогічна умова – це забезпечення активного використання 

студентами програм МКХ-10, ІСРС-2 та «Мала експертна система 2.0». 

Міжнародна статистична класифікація хвороб (МКХ-10) є основним 

інструментом статистичних розробок інформації про здоров'я населення і 

діяльності закладів охорони здоров'я. Її застосування забезпечує єдність 

збирання і можливість порівняння даних про здоров'я населення, поширеність 

захворювань і їхню епідеміологію як в межах однієї країни, так і в різних 

країнах світу. 

Наприклад, використання кодів МКХ-10 при кодуванні пацієнтів з 

підозрою чи підтвердженням COVID-19: U07.1 «2019-nCoV гостра 
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респіраторна хвороба» – використовується у якості супутнього діагнозу зі 

статусом «заключний» для підтверджених випадків. 

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ІСРС) – це 

найбільш поширена класифікація, яка використовується на первинній ланці в 

багатьох країнах світу. Головний принцип системи – розуміння того, що в ПМД 

важливим є не тільки погляд лікаря на проблему пацієнта (діагноз), але і 

причина звернення пацієнта за медичною допомогою, тому в ІСРС-2 можна 

кодувати причину звернення пацієнта [27]. 

Ситуаційні рекомендації щодо кодування в МКХ-10 та ІСРС-2  

Ситуація. Пацієнт повернувся з країни, де виявили COVID-19. Симптомів 

немає, але пацієнт має страх захворіти на коронавірус, тому телефонує 

сімейному лікарю для визначення подальших дій. Сімейний лікар надав 

консультацію та вказав на подальший алгоритм дії (самоізоляція та 

спостереження за загальним станом, в разі погіршення самопочуття сповістити 

або сімейного лікаря, або телефонувати на 103, коли виникне підвищена 

температура тіла, сухий кашель та утруднене дихання). 

Причина звернення Діагноз/стан Дії 

R27 – «Страх 

респіраторних 

захворювань»  

 

Коментар: COVID-19 

R46 – «Консультація з 

лікарем ПМД» 

Основний діагноз: Код 

ІСРС: А 97 

«Відсутність хвороби» 

 

Супутній діагноз: Код 

МКХ-10: U07.1 «2019-

nCoV гостра 

респіраторна хвороба», 

зі статусом 

«попередній» 

А45 – 

«Нагляд/навчання/консу 

льтація/дієта»  

Коментар: 

консультування з питань 

профілактики проблем зі 

здоров’ям.  

Динамічне 

спостереження R58 – 

«Психотерапія» 

Коментар: консультація 

щодо конкретного 

захворювання. 

 

За допомогою програм «Мала експертна система» студенти знайомляться з 

основними принципами роботи експертної системи, які призначені для 
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проведення консультації з користувачем у будь-якій прикладній галузі (на яку 

налаштована завантажена база знань) з метою визначення ймовірності 

можливих результатів, програма «Домашній лікар» здатна визначити 

захворювання, дати його опис, симптоматику та методи лікування; 

Шоста педагогічна умова – впровадження у навчальний процес 

моніторингу рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій серед студентів. 

Моніторинг в освіті – це спеціальна система збору, обробки, зберігання і 

поширення інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних 

даних динаміки й основних тенденцій її розвитку та розроблення науково-

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно 

підвищення ефективності функціонування освітньої галузі. 

В контексті нашого дослідження, враховуючи діяльнісний підхід, 

моніторинг рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій серед студентів ми можемо впровадити за рахунок тестування. 

Наприклад, із наведених нижче переваг обрати ту, яка не відноситься до 

скринінгових діагностичних систем: 

а) ефективність; 

б) повна заміна процесу профогляду; 

в) одержання інформації про стан лише одного пацієнта; 

г) економія часу; 

д) використання високовартісної апаратури. 

Таким чином, сутність представленої проблеми полягає в радикальному 

оновленні духовної атмосфери, основ педагогічного процесу в закладах вищої 

медичної освіти, урахуванні освітніх запитів студентів, потреб суспільства, 

тенденцій його розвитку. Дотримання виділених педагогічних умов, на нашу 

думку, сприяє усвідомленню викладачем своєї професійної сутності, 

ефективному самовдосконаленню, самореалізації та самоактуалізації, коли 

педагог вищої школи перетворюється на творця своїх життєвих і професійних 

обставин, самовизначається в професійній діяльності. 
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2.2. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій 

 

Розглянувши педагогічні умови розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів нашим наступним завданням є визначення критеріїв, показників та 

рівнів готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення засобами ІТ 

Проблему визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості 

умінь і навичок розв’язувало багато науковців, зокрема О. Бабаян [3], 

 В. Багрій [4], О. Барановський [5], Г. Білецька [7], І. Блощинський 

[10], В. Броннікова [15], О. Діденко [37], Л. Дудікова [39], Н. Єрмакова 

[41], О. Жихорська [45], І. Зозуля [48], С. Іванова [50], Ю. Карпенко [53], 

 Ю. Картава [54], Л. Козак [58], K. Кончович [60], А. Корнілова 

[61], І. Кривенко [63], Е. Луговська [66], О. Луцький [68], Т. Лупиніс 

[67], М. Мазурок [70], О. Моренко [80], Ю. Остраус [89], Н. Плахотнюк [91], 

Н. Попова [93], С. Решетник [97], О. Скрипченко [106], М. Сідун 

[102], В. Фотинюк [122] та інші.  

Деякі дотичні до нашого дослідження педагогічні проблеми вже 

розглядали вітчизняні вчені з різних аспектів. До таких публікацій належать 

роботи Л. Дудікової [39] (визначено критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх лікарів до професійного самовдосконалення), Н. Єрмакової [41] 

(обґрунтовано критерії сформованості фізичної компетентності), І. Кривенко 

[63] (запропоновано критерії, показники та рівні сформованості у майбутніх 

лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних), 

 Е. Луговської [66] (наведено критерії, показники, рівні та методики 

діагностики сформованості фахової компетентності техніків-механіків), 

Т. Лупиніс [67] (обґрунтовано рівні сформованості інформаційної 

компетентності), Ю. Карпенко [53] (критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх сімейних лікарів до науково-дослідної діяльності), І. Коняшина 

(критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності 
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майбутніх фахівців фармацевтів ), О. Моренко [80] (виокремлено критерії, 

показники та рівні сформованості готовності майбутніх соціальних 

працівників до професійного самовдосконалення), Н. Попова [93] (критерії, 

показники та рівні формування професійної позиції майбутнього медичного 

працівника), В. Фотинюк [122] (визначено критерії сформованості 

професійно-прикладної фізичної підготовленості інженерів-механіків 

авіаційної галузі). 

Однак, як показує аналіз наукових джерел, на сьогодні немає чітко 

визначених підходів до виокремлення критеріїв, показників та рівнів 

готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення саме засобами 

інформаційних технологій, що, безпосередньо, і є завданням нашого 

дослідження.  

Характеристика критерію безпосередньо залежить від об’єкта 

дослідження, внаслідок чого моніторинг може розглядатися як 

методологічний інструмент управління якістю освіти та як засіб, який 

необхідний для вибору стратегії розвитку професійної підготовки, базис для 

оцінки реального рівня освітніх досягнень майбутніх фахівців. 

Визначення критеріїв – це одне із складних завдань педагогічної науки. У 

психолого-педагогічних дослідженнях для кількісної оцінки сформованості 

або розвитку якостей, умінь, навичок, компетентностей, підготовленості 

обґрунтовується доцільність використання різних критеріїв. Критерій (від 

грец. kriterion - засіб для судження) - ознака, на основі якої здійснюється 

оцінка, визначення або класифікація; мірило оцінки [79]. У тлумачному 

словнику зазначається, що поняття «критерій» трактується в таких значеннях 

як: «еталон», «мірило», «оцінка», «судження», «ознака достовірності або 

умови», «сукупність ознак», «підстава для оцінки або визначення чогось» [11, 

19, 57]. Питання критеріїв пов'язані із заходами підвищення ефективності 

професійної діяльності. Це питання про те, які параметри даного процесу 

необхідно вимірювати. Водночас вони є актуальними і щодо визначення 

якості професійної діяльності.  
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Розглядаючи теоретичний аспект проблеми критеріїв, науковці з різних 

сторін підходять до розуміння поняття «критерій». Його визначають як 

«рівень», «показник», «параметр», «ознаку». 

У педагогічній літературі поняття “критерій” розглядається як 

найзагальніша сутнісна ознака, на основі якої здійснюють порівняння 

реальних педагогічних явищ, при цьому ступінь вияву, визначеність якого 

виражається в конкретних показниках, які характеризуються рядом ознак. 

Досить цікавим і найбільш повноцінним є визначення дослідниці 

 Г. Гаврилової: «критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі 

якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому 

ступінь вияву, якісна сформованість, визначеність критерію виражаються в 

конкретних показниках, які характеризуються, у свою чергою, низкою ознак». 

Критерії повинні притримуватись таких вимог: надійність, ефективність, 

об’єктивність, висока достовірність і спрямованість [28]. 

На думку М. Махмутова [75], критерій – це сукупність основних 

показників, які розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. 

Для того, щоб показник відповідав своєму призначенню, він повинен за 

кожним критерієм розкривати сутність відповідної якості. Для педагогічного 

дослідження важливим є визначення критерію того явища, на яке спрямоване 

дослідження. А. Маркова виділяє такі групи критеріїв: об’єктивні; 

результативні та процесуальні; нормативні та індивідуально-варіативні; 

наявного та прогностичного рівнів; професійного навчання і творчості; 

соціальної активності та професійної придатності; якісні та кількісні 

[74, с. 58]. На думку А. Семенової [100], критерії класифікують таким чином: 

інтегральні критерій як оцінка загального стану явища або процесу; часткові 

критерії як оцінка складників явища або процесу; одиничні критерії як оцінка 

окремих сторін явища або процесу. 

Аналіз різних підходів до проблеми визначення критеріїв та показників їх 

визначення реалізовані у працях О. Діденко, який виділяє: змістово-

мотиваційний, організаційно-діяльнісний та психотехнічний [37]; В. Ігнатюк – 
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мотиваційно-спонукальний, інтегративно-синтетичний, рефлексивно-

регулюючий [43]; Л. Дудікова – мотиваційно-ціннісний, пізнавально-

інформаційний, діяльнісно-результативний [39].  

В. Сластьонін при розробці показників готовності до професійної 

діяльності рекомендує дотримуватися певних вимог, зокрема за створеними 

показниками можна визначити готовність випускника до професійної 

діяльності, яка постійно варіюється; показники готовності повинні оцінювати 

не лише результат професійної підготовки, але і весь процес становлення 

фахівця на різних етапах неперервної освіти [107]. 

П. Середенко зазначає, що необхідність розробки й реального 

використання показників готовності студента до професійної діяльності на 

всіх етапах підготовки до неї визначається двома моментами: по-перше, 

рівнем готовності, який на кожному попередньому етапі в тій чи іншій мірі 

визначає можливість більш-менш успішного просування студента на 

наступних етапах; по-друге, знанням особливостей готовності на ранніх 

етапах, які дозволять побудувати педагогічну стратегію на наступних етапах 

таким чином, щоб забезпечити оптимальне просування. Крім того, оскільки 

сутністю будь-якого освітнього процесу виступає, в першу чергу, процес 

пізнання, то при реалізації даного принципу доцільно враховувати відоме 

положення [101].  

До виділення та обґрунтування критеріїв вчені висувають загальні 

вимоги, які в цілому можна узагальнити до таких:  

1) критерії повинні відображати основні закономірності функціонування 

об’єкта; 

2) критерії мусять мати суттєві ознаки предмета, тобто відображати 

необхідні ознаки та якості, через свою сутність ці якості та ознаки мають бути 

стійкими й постійними;  

3) за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між усіма 

компонентами явища, що аналізується; 
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4) критерії повинні розкриватися через низку показників, залежно від 

прояву яких можна робити висновки про більший чи менший ступінь 

вираження даного критерію; 

5) критерії мусять відбивати динаміку вимірюваної якості в часі та 

просторі; 

6) якісні показники повинні виступати в єдності з кількісними 

показниками та доповнювати один одного [13]. 

Як бачимо, для будь-якого критерію характерна наявність показників, які 

відображають найбільш важливі стійкі властивості об’єкта, що забезпечують 

його існування. Головними характеристиками «показника» є конкретність, що 

дозволяє розглядати його як більш частковий стосовно критерію, і 

діагностичність, що дозволяє йому бути доступним для спостереження й 

обліку. Показникам відводиться важлива роль у діагностуванні, а саме, 

завдяки їм ми маємо можливість судити про розвиток явища, що вивчається. 

Таким чином, показник – це свідчення, доказ, ознака, завдяки яким можна 

оцінити досягнення у розвитку процесу чи явища, які вивчаються. 

При виборі критеріїв готовності майбутніх лікарів до  розвитку 

самовдосконалення засобами ІТ, нами було враховано проведений аналіз 

науково-педагогічної літератури та відповідей студентів при проходженні 

анкетування (опитувальника) у вигляді Google-форми (Додаток А) і, в свою 

чергу. виділено такі основні критерії: мотиваційний, когнітивний,  

особистісно-розвиваючий, рефлексивно-регулюючий (представлено у таблиці 

2.1) [22]. 

Опираючись на педагогічні та психологічні розвідки (Г. Гаврілова,            

М. Дьяченко, О. Скворцова, В. Сластьонін та ін. [28], [40]) можна 

стверджувати, що поняття «готовність» – це стан, у якому особистість готова 

перейти на новий, вищий рівень життєдіяльності. Аналіз відповідних наукових 

джерел дозволив виділити три підходи до проблеми формування готовності до 

професійної діяльності майбутнього фахівця: готовність як якість особистості; 
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готовність як здатність до діяльності; готовність як синтез властивостей 

особистості, що формує особливий стан. 

Таблиця 2.1. 

Критерії та показники готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення з використанням інформаційних технологій 

Критерії Показники 

м
о
т

и
ва

ц
ій

н
и
й

 

– інтерес до професії лікаря, прагнення стати лікарем-

професіоналом; 

– усвідомлення особистісного сенсу й значущості в 

безперервному самовдосконаленні з використанням ІТ; 

– співвідношення між внутрішніми та зовнішніми мотивами 

розвитку самовдосконалення, виразність мотивів діяльності із 

застосуванням сучасних ІТ, рівень професійної спрямованості; 

– потреба в досягненні позитивних результатів у навчанні та 

практичній професійній діяльності; 

– усвідомлення змісту професійних та гуманістичних 

цінностей, наявних ціннісних орієнтирів у діяльності 

медичного працівника; 

– наявність морально-етичних якостей, культура спілкування; 

цінність людського життя. 

к
о

гн
іт

и
вн

и
й

 

– успішне оволодіння основними професійними компетенціями, 

які передбачають використання інформаційних технологій для 

навчання, наукової і професійної діяльності, що проявляється у 

розумінні ролі ІТ у професійній діяльності та їх ролі в 

самовдосконаленні; 

– усвідомлення ступеня своєї готовності до самовдосконалення 

у медичній професії; 

– здатність осмислювати ситуації професійної діяльності 

багатогранно, з різних позицій, виділяючи окремі аспекти 
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Продовження Таблиця 2.1 

Критерії Показники 
к
о

гн
іт

и
вн

и
й

 

аналізу, встановлюючи взаємозв’язки; 

– розуміння впливу самовдосконалення на конкурентоздатність;  

– активність під час обговорення медичних ситуацій, 

результатів медико-біологічних даних; 

– здатність до самостійного пошуку інформації засобами ІТ про 

шляхи розвитку самовдосконалення. 

о
со

б
и
ст

іс
н
о

-р
о
зв

и
ва

ю
ч
и

й
 

– адекватність самооцінки своєї діяльності; 

– уміння здійснювати самоаналіз, самоконтроль і самооцінку 

результатів діяльності із самовдосконалення з використанням 

інформаційних технологій; 

– вияв вольових якостей, зокрема наполегливості, 

дисциплінованості в процесі виконання навчальних завдань та 

досягнення цілей самовдосконалення засобами ІТ; 

– сформованість професійно важливих і необхідних для 

здійснення професійної діяльності якостей. 

р
еф

ле
к
си

вн
о

-р
ег

ул
ю

ю
ч
и
й

 

– здатність до рефлексії; 

– вияв наполегливості в процесі виконання поставлених завдань 

та досягнення цілей самовдосконалення; 

– сформовані вміння здійснювати контрольно-оцінювальну 

діяльність, спрямовану на себе; 

– уміння усвідомлювати й співвідносити свої можливості з 

соціальними вимогами;  

– наполегливість, упевненість в собі, самоорганізація наявність 

інтелектуальної працездатності, творчого потенціалу та 

здатності до самопримусу. 
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На думку В. Сластьоніна, готовність – інтегрована професійно значуща 

якість, яка об’єднує в собі: позитивне ставлення до діяльності (мотивацію); 

адекватні вимоги професійної діяльності до здібностей, проявів темпераменту; 

необхідні знання, уміння, навички; стійкі професійно важливі особливості 

процесів мислення. М. Дьяченко виокремлює мотиваційний, орієнтаційний, 

операційний, вольовий і оцінний компоненти готовності. Г. Гаврілова вважає 

готовність до професійної діяльності як стрижньову інтеграційну якість 

особистості, що означає потребу й уміння фахівця приймати, реалізовувати 

обґрунтовані рішення і нести за них відповідальність. Тобто, аналіз готовності 

до професійної діяльності в межах першого підходу наголошує на суб’єктності 

цього процесу, допомагає визначитися в компонентах структури. 

Характерним для другого підхіду є готовність до професійної діяльності 

сукупністю спеціальних знань, умінь і навичок, що зумовлюють здатність 

виконувати певну діяльність на достатньо високому рівні. Цей підхід 

підкреслює зв’язок особистісного й діяльнісного аспектів готовності до 

професійної діяльності, звертається увага на творчий характер діяльності, на 

зумовленість здатності діяти на рівні майстерності й професійної 

компетентності. 

Найбільш повноцінним і дієвим вважаємо третій підхід, який поєднує в 

собі два попередніх. Він представлений у дослідженнях Б. Ананьєва [1]. 

Готовність до професійної діяльності визначена як особливий стан особистості, 

що проявляється у внутрішньому настрої на певну професійну поведінку, 

установкою на активну й ефективну професійну діяльність. Складовими такого 

стану вважають мотиваційний, пізнавальний, емоційний, вольовий, 

процесуальний компоненти. 

Ґрунтовні дослідження, присвячені вивченню готовності до розвитку 

самовдосконалення саме майбутніх лікарів, наразі відсутні. У психологічній і 

педагогічній літературі переважають праці, що стосуються самовдосконалення 

вчителя. Так, наприклад, Є. Скворцова [104] під готовністю до професійного 

самовдосконалення розуміє особливий особистісний стан, що припускає 
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наявність у студента мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої 

професійно-педагогічної діяльності, з одного боку, і, з іншого, – діяльності із 

самовдосконалення в ній як необхідної умови просування в професії. 

Структуру готовності вона розглядає через мотиваційний, когнітивний і 

вольовий компоненти. 

Основні трактування поняття «готовність до самовдосконалення» 

знайшло своє відображення в дослідженнях багатьох вчених. Ось, наприклад, 

В. Квас [55] вважає її як інтегративну особистісну властивість майбутнього 

вчителя, що характеризується наявністю системи професійно-педагогічних 

знань і вмінь, сформованих самоосвітніх і самовиховних умінь, професійної 

самосвідомості, переконаності в соціальній та особистісній значущості 

професійного самовдосконалення. Л. Дудікова [39] – як інтегративна 

особистісна властивість, яка характеризується системою фахових знань і 

вмінь, сформованих самоосвітніх і самовиховних умінь, професійної 

самосвідомості, переконаності в соціальній та особистій значущості 

професійного самовдосконалення, прагненні до нового і бажанні стати 

висококваліфікованим фахівцем.  

С. Хатунцева [123] «готовність до самовдосконалення» обґрунтовує як 

складне інтегроване, динамічне утворення особистості має структурні й 

функціональні компоненти та передбачає оволодіння майбутнім фахівцем 

знаннями про самоосвіту, саморозвиток і самовиховання. Т. Шестакова [24] 

переконана, що це цілісне відносно стійке особистісне утворення становить 

собою сукупність тісно взаємопов’язаних особистісних мотиваційно-

ціннісних, когнітивно-інтелектуальних та операційно-діяльнісних детермінант 

неперервного професійного зростання особистості, які забезпечують 

оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації та 

самоменеджменту в професійній діяльності фахівця. 

Отже, аналіз та узагальнення всього вище розглянутого, дає нам 

можливість зробити висновок, що готовність майбутніх лікарів до розвитку 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій є особливим 
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особистісним станом, що передбачає: наявність у студента мотиваційно-

ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності, прагнення до 

постійного поглиблення фахових знань і вмінь засобами інформаційних 

технологій; володіння методами й технологіями самовдосконалення; 

розвиненість навичок самоосвіти; спрямованість на вдосконалення 

індивідуальних якостей, необхідних у професійній діяльності, що дасть змогу 

бути конкурентоспроможним в обраній сфері. 

Розглядаючи наступну категорію нашого дослідження – рівні готовності 

майбутніх лікарів до самовдосконалення засобами ІТ, необхідно звернути 

увагу на розуміння поняття «рівень». Цей термін використовується в 

методичній і психолого-педагогічній літературі, коли мова йде про оцінку 

ступеня сформованості або розвитку педагогічного явища. Це поняття має 

різні тлумачення. Нормативні документи освіти розглядають «рівень» як 

складову стандарту, що відображає вимоги до підготовки спеціалістів, а з 

іншої сторони – можливості студента в оволодінні знаннями, уміннями і 

навичками.  

У наукових дослідженнях присвячених процесу формування 

компетентності фахівця найчастіше «рівень» асоціюється зі ступенем 

інтегративної якості особистості. Наприклад, Н. Мойсеюк [78] виділяє чотири 

рівні навчальних досягнень студентів: початковий, середній, достатній, 

високий. Рівні визначаються за такими характеристиками: перший рівень – 

початковий: відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення; другий рівень – середній: студент відтворює основний 

навчальний матеріал, здатний розв'язувати завдання за зразком, володіє 

елементарними вміннями навчальної діяльності; третій рівень – достатній: 

студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними, а 

також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє 

робити висновки, виправляти допущені помилки; відповідь є повною, 
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правильною, логічною, обґрунтованою, хоча їй і бракує власних суджень; він 

здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності; третій 

рівень – високий: знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, 

системними; він уміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність 

має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати 

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. 

В свою чергу, С. Вітвицька [24] також приділяє увагу характеристиці 

рівнів професійної готовності студентів. Автором дана характеристика 

змістового, операційно-організаційного та емоційно-мотиваційного 

компонентів фахової підготовки студентів. Ця характеристика покладена в 

основу визначення рівнів їхніх навчальних досягнень (перший – початковий, 

другий – середній, третій – достатній, четвертий – високий).  

Під «рівнем» ми розуміємо ступінь розвитку яких-небудь якостей 

спеціаліста. Як бачимо, у більшості випадків дослідники виокремлюють 

низький, середній та високий рівні сформованості компетентності кожного 

критерію, рідше виокремлюють низький, середній, достатній і високий, однак 

спостерігається неоднозначність у трактуванні цих рівнів. 

Отже, під рівнем готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення 

засобами ІТ ми будемо розуміти шкалу вимірювання досягнутих студентами 

результатів щодо оволодіння знаннями, уміннями та їх цінності й вольові 

зусилля під час здійснення самовдосконалення засобами ІТ. Таким чином, 

спираючись на вище обгрунтовані критерії і показники готовності до  розвитку 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій студентів закладів 

вищої медичної освіти, доцільно виділити три рівні готовності майбутніх 

лікарів до самовдосконалення засобами ІТ: базовий (репродуктивний), 

достатній (евристичний), творчий (креативний) (Таблиця 2.2.). 
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Таблиця 2.2. 

Характеристика рівнів готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій (ІТ) 

Рівень Характеристика 

1 2 

т
во

р
ч
и
й
 (

к
р
еа

т
и
вн

и
й

) 

– наявність у майбутніх фахівців чітко сформованих знань, щодо 

основних вимог, які висовуються до їх майбутньої професійної 

діяльності, обов’язків та якостей фахівця в процесі впровадження 

ІТ; 

– прагнення майбутніх лікарів одержувати нові знання, вміння та 

навички, самостійність у пошуку інформації про шляхи 

самовдосконалення лікаря використовуючи ІТ; 

– вміння самостійно й творчо вибрати засоби саморозвитку, 

самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення та раціонально 

поєднувати різні джерела інформації у своїй діяльності 

використовуючи ІТ; 

– осмислення багатогранності професійної діяльності, виділяючи 

аспекти аналізу та встановлюючи між ними зв’язки; 

– сформованість загальнолюдських духовно-моральних цінностей 

та важливість гуманістичних цінностей у житті, дотримання норм 

та правил професійної поведінки у повсякденній діяльності. 

д
о
ст

а
т

н
ій

 (
ев

р
и

ст
и

ч
н
и

й
) 

– зацікавленість майбутніх лікарів в саморозвитку в обраній 

професії пропорційно до ЗУН, набутих у межах процесу 

використання ІТ під час навчання; 

– наявність не в повному обсязі в майбутніх фахівців знань щодо 

основних вимог, які висуваються до їх майбутньої професійної 

діяльності, а також щодо основних професійних обов’язків і 

якостей фахівців у межах використання ІТ з метою 

самовдосконалення; 

– вміння самостійно вибрати засоби саморозвитку, самоосвіта, 
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Продовження Таблиця 2.2. 

1 2 

д
о

ст
а

т
н
ій

 (
ев

р
и

ст
и

ч
н
и

й
) 

самовихованн, самовдосконалення та працювати з різними 

джерелами інформації у своїй діяльності, використовуючи ІТ, але 

не системно; 

– здатність в осмисленні багатогранності професійної 

діяльності,виділяючи окремі аспекти аналізу; 

– сформованість загальнолюдських духовно-моральних цінностей 

та гуманістичних установок, дотримання норм та правил 

професійної поведінки у повсякденній діяльності не завжди 

дотримується. 

б
а
зо

ви
й
 (

р
еп

р
о
д
ук

т
и
вн

и
й

) 

 

– ситуативна зацікавленість майбутніх фахівців в особистісній 

реалізації в обраній професії за умови використання ІТ під час 

навчання; 

– епізодична наявність у студентів освітнього процесу знань щодо 

основних вимог, які висуваються до їх майбутньої професійної 

діяльності, а також щодо основних професійних обов’язків 

фахівців у процесі самовдосконалення з використанням ІТ; 

– часткове вміння самостійно вибрати засоби саморозвитку, 

самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення та 

несистематизована робота з різними джерелами інформації у 

своїй діяльності за допомогою ІТ; 

– ситуативна здатність в осмисленні ситуації професійної 

діяльності багатогранно; 

– важливість гуманістичних цінностей у житті й професійній 

діяльності не завжди усвідомлена. 
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Рис. 2. 1. Структура розвитку самовдосконалення засобами ІТ  

Принципи: 

- системності; 

- самостійності; 

- особистісної активності; 

- особистісної 

спрямованості; 

- адресності; 

- самоцінності; 
- рефлексивності; 

- взаємовпливу. 

 

Методологічні підходи: 

- аксіологічний; 

- особистісно 

зорієнтований; 

- суб’єктний; 

- діяльнісний. 
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В результаті ґрунтовних наукових розвідок та аналізу нами теоретично 

обґрунтовано критерії, показники та рівні готовності майбутніх лікарів до 

самовдосконалення засобами ІТ, що дає підстави вести мову про важливість й 

необхідність розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. 

Таким чином, отримані результати оцінювання за представленими критеріями 

слугують своєрідним еталоном для визначення ефективної моделі навчального 

процесу та допоможуть ефективно скоригувати процес розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій у 

закладах вищої освіти. 

 

Висновки до другого розділу 

Сутність представленої проблеми полягає в радикальному оновленні 

духовної атмосфери, основ педагогічного процесу в закладах вищої медичної 

освіти, урахуванні освітніх запитів студентів, потреб суспільства, тенденцій 

його розвитку. В ході реалізації педагогічних умов, окреслено проблематику та 

суперечності проблеми розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

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. 

Визначено, що розвиток готовності до самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами ІТ є досить складним процесом, результативність якого 

залежить від запровадження та дотримання певних педагогічних умов. 
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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: 1) 

формування середовища націленого на посилення мотивації майбутніх лікарів 

до використання інформаційних технологій в навчанні та професійній 

діяльності; 2) забезпечення навчального процесу штатом викладачів з 

потужною практичною підготовкою до використання ІТ в освітньому процесі; 

3) впровадження різнорівневого підходу до застосування ІТ під час навчального 

процесу; 4) організація самостійної позааудиторної діяльності студентів 

засобами інформаційних технологій з метою їхнього саморозвитку; 5) 

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

«Мала експертна система»; 6) 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.  

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). 

Отже, дотримання визначених педагогічних умов, на нашу думку, сприяє, 

ефективному самовдосконаленню, самореалізації та самоактуалізації майбутніх 

лікарів, коли студент вищої медичної школи перетворюється на творця своїх 

життєвих і професійних обставин, самовизначається в майбутній професійній 

діяльності, а також усвідомленню майбутнім фахівцем необхідності постійного 

самовдосконалення своєї професійної сутності. 

Результати дослідження другого розділу висвітлено в наступних 

публікаціях автора [22, 23, 24; 25; 26; 27; 129]. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ РІВНЯ 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ ІТ 
 

3.1. Постановка експериментального дослідження 

 

З метою встановлення та підтвердження гіпотези дослідження й апробації 

запропонованих педагогічних умов розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій була проведена дослідно-

експериментальна робота протягом 2018–2021 рр., яка включала чотири етапи 

науково-педагогічного пошуку: підготовчий, констатувальний, формальний та 

підсумковий. 

Ці етапи дослідження передбачали використання сукупності педагогічних 

методів (теоретичних та емпіричних), спрямованих на вивчення й аналіз 

філософської, педагогічної та психологічної наукової літератури, діяльності 

студентів і викладачів. До них відносяться такі методи, як: аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, класифікація, систематизація, спостереження, 

анкетування, опитування, самоаналіз тощо.  

На підготовчому етапі дослідження (2018-2019 рр.) проаналізовано наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних філософів, психологів і педагогів, у яких 

відображено основні напрями розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів, а 

також окреслено основні поняття щодо досліджуваної проблеми. На основі 

аналізу стану розробленості проблеми дослідження в психолого-педагогічній 

літературі та педагогічній практиці сформульовано мету, завдання і гіпотезу 

дослідження. Крім того, визначено об’єкт і предмет дослідження. На основі 

аналізу програмно-нормативних документів (робочих навчальних програм, 

навчальних планів підготовки фахових кадрів за спеціальністю 222 

«Медицина») визначено зміст інформаційних технологій в системі фахової 

підготовки майбутніх лікарів.  

Під час другого етапу (2019–2020 рр.) проводився формувальний 

експеримент, уточнювалися педагогічні умови, критерії, показники та рівні 
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готовності, корегувалася методика дослідження, формувалися попередні 

висновки та рекомендації, які в подальшому впроваджувалися в навчальний 

процес медичних ЗВО. Формувальний етап експерименту передбачав 

здійснення дослідно-експериментальної перевірки гіпотези, практичне 

впровадження виокремлених і теоретично обґрунтованих педагогічних умов. 

Необхідно зазначити, що розробка, апробація та впровадження в навчання 

матеріалів наукового дослідження здійснювалися автором особисто в процесі 

навчально-методичної, науково-організаційної і виховної діяльності. 

З метою визначення рівня самовдосконалення студентів закладів вищої 

медичних освіти з використанням засобів інформаційних технологій, було 

розроблено опитувальник (Додаток Б), який було апробовано в Донецькому 

національному медичному університеті. Анкетування здійснювалося анонімно, 

що давало можливість отримати від майбутніх лікарів правдиві відповіді на 

запитання. Завдяки опитувальнику можна було оцінити наступне: розуміння 

важливості розвитку самовдосконалення, мотиви, стан готовності до розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. загальною вибіркою 

опитуваних із 120 респондентів різного рівня підготовки (70 – студентів 

першого курсу, 20 – студенти третього курсу, 30 – студенти шостого курсу). 

Результати засвідчили наступне. Аналізуючи відповіді на запитання «Чи 

умієте Ви здійснювати самоаналіз, самоконтроль і самооцінку результатів 

діяльності із самовдосконалення з використанням інформаційних технологій?» 

– 39% студентів відповіли, що вміють, 61% – ні; «Чи розумієте Ви основні 

вимоги, які висовуються до Вашої майбутньої професійної діяльності, 

обов’язків та якостей?» – 89% майбутніх медиків відповіли «так», решта 11% – 

ні; «Чи маєте Ви потребу в досягненні позитивних результатів у навчанні та 

практичній професійній діяльності?» – 87% майбутніх медиків відповіли «так», 

13% – ні; «Чи замислювались Ви про роль інформаційних технологій у галузі 

охорони здоров’я та їх ролі в самовдосконаленні?» – 25% учасників відповіли 

«так», 75% – ні; «Чи використовували Ви інформаційні технології при 

вирішенні медико-біологічних завдань?» – 12% майбутніх медиків відповіли 
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«так», 88% – ні; на запитання «Які засоби Ви використовуєте для розвитку 

самовдосконалення?» – 57% опитуваних відповіли, що використовують 

матеріал, які отримую від викладачів, 23% – використовують інформаційні 

технологій для пошуку додаткової інформації, 20% студентів обрали відповідь 

– не займаюсь самовдосконаленням. Дані результати надали можливість 

формалізувати якісні характеристики визначених критеріїв, показників та 

рівнів. 

Завершальний етап науково-педагогічного пошуку (2020–2021 рр.) 

включав постійний моніторинг рівнів розвитку самовдосконалення засобами ІТ 

в експериментальних і контрольних групах респондентів. У ході експерименту 

здійснювалися опис, аналіз, систематизація й узагальнення результатів 

дослідження та статистична обробка даних. На цьому етапі впроваджувалися 

теоретичні та практичні результати у навчальний процес медичних ЗВО, 

оформлялися результати наукового пошуку та визначалися перспективи 

подальших досліджень.  

Базою для педагогічного експерименту були обрані три заклади вищої 

медичної освіти, а саме: Донецький національний медичний університет, 

Міжнародний європейський університет та Тернопільський національний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського (Додаток Г). 

Дослідження відповідало такому алгоритму:  

– окреслені цілі та визначені завдання дослідження;  

– у відповідності до мети підібрано зміст;  

– проаналізовані результати науково-педагогічного пошуку.  

У ході експерименту методики дослідження коригувалися, уточнювалися 

та доповнювалися. Аналогічна робота виконувалася на кожному етапі 

дослідження. 

При організації дослідження були використані теоретичні й емпіричні 

методи. Зокрема, з теоретичних: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

класифікація, систематизація наукової та методичної літератури для з’ясування 

сутності досліджуваної проблеми й наукового обґрунтування педагогічних 
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умов розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ; проектування 

та моделювання для розробки структурної моделі розвитку самовдосконалення 

засобами ІТ; логічне узагальнення та прогнозування при формулюванні 

висновків і рекомендацій. З емпіричних методів використовувалися: 

педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; 

експертне оцінювання та тестування студентів викладачами для визначення 

рівня розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів; педагогічний 

експеримент для перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов. 

На початку експериментального дослідження було виділені контрольна 

(КГ) та експериментальна (ЕГ) групи. Загальна кількість учасників котрі 

приймали участь у формувальному етапі дослідження, становила 164 особи з 

трьох закладів вищої медичної освіти України з напрямами підготовки кадрів у 

галузі медицини. 

У процесі дослідження визначено та обґрунтовано ефективні методичні 

підходи до особистісного самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій у навчальному процесі вищого медичного закладу. 

Акцентовано увагу на тому, що кожний з етапів 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 кожного з цих етапів є процеси самопізнання, 

самоосвіти, самооцінки, самопроектування, самопримусу, саморегулювання, 

самоаналізу, самоконтролю та самокорегування. 

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.  
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З цією метою розроблено та апробовано навчально-методичний посібник 

«Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій», який містить ряд практичних завдань з дисципліни «Медична 

інформатика» (Додаток В), що мали суттєвий вплив на розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів, що забезпечило створення професійно-

мотивуючого середовища медичного закладу [1].  

Методика розвитку самовдосконаленні засобами інформаційних 

технологій спрямована на загальний та всебічний розвиток особистості 

майбутнього лікаря. 

У контексті означеного, інформаційні технології – це умова розвитку 

самовдосконалення для вирішення завдань формування світоглядної позиції 

майбутніх лікарів спрямованої на ціннісне ставлення до власного розвитку; 

створення необхідних умов для всебічного, постійного, прогресивного та 

цілісного розвитку їх особистості з урахуванням потреб, здібностей, запитів, 

інтересів; забезпечення ефективного процесу самореалізації. Такий підхід 

забезпечується: 

– задоволенням інтересів і потреб студентів у самовдосконаленні на основі 

комплексного та індивідуального підходів до виховання та освіти майбутніх 

лікарів з використанням сучасних засобів ІТ; 

– урахуванням індивідуальних та вікових особливостей кожного студента 

відповідно до особистісно орієнтованого підходу; 

– стимулюванням їх самодіяльності, ініціативності та творчості, надання 

можливості кожному студенту-медику реалізувати себе як особистості завдяки 

розкриттю здібностей, талантів, індивідуальних нахилів у процесі використання 

ІТ; 

– наданням можливості (ознайомлення з методиками, консультування) 

визначення рівня сформованості особистісних якостей, виявлення особливостей 

характеру, позитивних та негативних якостей, аналізу власних можливостей та 

ін.; 
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– наданням консультативної допомоги щодо складання індивідуального 

алгоритму розвитку самовдосконалення та розроблення програми його 

реалізації; 

– формуванням умінь та навичок самоосвітньої та самовиховної діяльності 

засобами ІТ; 

– ознайомленням студентів з методами та прийомами самовдосконалення, 

формуванням умінь та навичок самоаналізу, самооцінки, користуючись ІТ; 

– забезпеченням психологічної підтримки кожного студента. 

Методика розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій побудована з урахуванням принципів 

самовдосконалення особистості та принципів організації професійної 

підготовки. Основними принципами розвитку самовдосконалення засобами 

інформаційних технологій нами визначено: 

– принцип системності, який передбачає урахування всіх аспектів розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів, цілісність процесу саморозвитку 

особистості із застосуванням ІТ; 

– принцип самостійності, що виявляється в ініціативності особистості 

щодо власного самовдосконалення, адекватній самооцінці, незалежності та 

розумінні особистої відповідальності за результати діяльності щодо 

самовдосконалення, виборі індивідуальної траєкторії самовдосконалення; 

– принцип особистісної активності, що виявляється у діяльності щодо 

постійного самовдосконалення засобами ІТ – характеризується наполегливістю; 

– принцип особистісної спрямованості. Цей принцип базується на 

задоволення індивідуальних запитів щодо розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами ІТ; 

– принцип адресності, що характеризується диференціацією методів та 

прийомів самовдосконалення, напрямів та форм застосування ІТ залежно від 

індивідуальних особливостей студентів-медиків; 
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– принцип самоцінності, який розкриває важливість усвідомлення кожним 

студентом особистісної цінності процесу безперервного саморозвитку для 

майбутньої професії та власного життя в цілому; 

– принцип рефлексивності передбачає обов’язковість самоконтролю, 

самооцінки процесів та результатів розвитку самовдосконалення засобами ІТ; 

– принцип взаємовпливу визначає багатофакторність процесу розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів, передбачає вплив зовнішніх факторів на 

внутрішній світ людини та навпаки. 

З урахуванням означеного, принципами організації використання засобів 

ІТ майбутніми лікарями як умови розвитку самовдосконалення нами визначено: 

– принцип цілеспрямованості (спрямування засобів ІТ на формування 

всебічно розвиненої особистості майбутніх лікарів, підготовку їх до свідомої та 

активної діяльності щодо постійного розвитку самовдосконалення, 

інтелектуального та творчого потенціалу, вдосконалення особистісних та 

професійних якостей); 

– принцип цілісності означає, що виховний вплив спрямований на 

гармонійний та різнобічний розвиток особистості, на формування в неї цілісної 

картини світу; охоплює всі сфери життєдіяльності майбутнього лікаря; 

– принцип особистісної орієнтації (врахування неповторності кожного 

студента, його здібностей, морального та інтелектуального розвитку; повага до 

прагнень кожної особистості; культивування у особистості почуття 

самоцінності, впевненості у собі, визнання її права на вільний розвиток та 

реалізацію своїх здібностей; розвиток світогляду, самосвідомості, культури 

потреб, емоційної сприйнятливості, відповідальної поведінки [26, с. 6]; 

– принцип урахування вікових особливостей (урахування рівня психічних 

та психологічних властивостей особистості, фізичного розвитку з метою 

створення оптимальних умов для розвитку самовдосконалення); 

– принцип поєднання цілеспрямованого виховного впливу з ініціативою та 

самодіяльністю майбутніх лікарів (передбачає поєднання процесу виховання з 

самовихованням, стимулювання активності, самостійності у визначенні та 
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реалізації напрямків власного самовдосконалення засобами ІТ кожним 

студентом); 

– принцип зв’язку виховання з життям (надає можливість усвідомлення 

майбутнім лікарям своєї соціальної ролі, як особистості, так і професіонала, 

орієнтує на життєдіяльність у суспільстві); 

– принцип опори на позитивний досвід (осмислення власного позитивного 

досвіду сприяє посиленню віри у власні сили, можливості, отримання 

позитивного результату у процесі розвитку самовдосконалення; створення 

ситуації успіху; розуміння можливої перспективи власної діяльності); 

– принцип рівноправності всіх учасників навчального процесу (передбачає 

суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем та студентом, їх співробітництво у 

процесі використання інформаційних технологій; рівність можливостей участі в 

різних формах аудиторної роботи; 

Всі визначені принципи взаємообумовлені та забезпечують ефективну 

організацію використання засобів інформаційних технологій закладу вищої 

медичної освіти щодо розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів. 

З огляду на принципи та способи професійної підготовки майбутніх лікарів 

у вищій школі, які застосовуються на практиці та відповідають сучасним 

підходам до освіти, ми проаналізували типи моделей освіти, роблячи акцент на 

розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій в практичній складовій освітнього процесу. 

У цьому контексті важливими для забезпечення процесу розвитку 

самовдосконалення виявився спосіб упорядкування моделей освіти, 

запропонований американськими вченими Б. Джойсом та М. Вейл. Здійснивши 

детальний аналіз понад двісті моделей педагогічної освіти, науковці 

виокремили такі чотири групи (сім’ї –  від анг. families): моделі соціальної 

взаємодії; особистісні моделі; пізнавальні (або когнітивні) моделі; поведінкові 

(або біхевіористські) моделі [26]. 

У своєму дослідженні науковець Л. Смірнова, визначивши теоретичну 

основу моделей чотирьох груп, розглянула їхній зміст у порівняльному аспекті. 
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Ми використали даний порівняльний аналіз [26] з точки зору важливості таких 

моделей для розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій.  

Таблиця 3.1. 

Порівняльний аналіз моделей освіти за Б. Джойсом та М. Вейл 
 

 

Категорія 

аналізу 
Модель І 

соціальна 

Модель ІІ 

особистісна 

Модель ІІІ 

пізнавальна 

Модель ІV 

поведінкова 

1 2 3 4 5 
Бачення соціальна 

взаємодія 

продуктивна 

взаємодія 

критичне 

мислення 

різнобічність 

умінь 

Мета місце в 

суспільстві: 

відчуття 

приналежності 

до соціальної 

групи та 

співдружност; 

відчуття 

солідарності з 

іншими; 

готовність 

взяти на себе 

завдання, що 

ставить 

суспільство; 

шанування 

достоїнств 

людини та 

схвалення ідей 

плюралізму; 

знання про 

суспільство; 

соціальні 

компетенції 

(інтерперсона

льні, 

організаційні 

тощо) 

психічне 

здоров’я: 

адекватне 

розуміння себе; 

особистісна 

інтеграція; 

самосвідомість; 

реалістичне 

орієнтування в 

оточенні; 

віра в себе та 

інших; 

відповідальніст

ь; 

уміння 

здійснити вибір 

та прийняти 

рішення; 

стосунки з 

іншими 

основані на 

симпатії та 

емпатії 

розум: 

здобування та 

упорядковуванн

я знань про світ 

та про себе 

таким чином, 

щоб все було 

зрозумілим та 

передбачувани; 

уміння 

відчувати 

проблеми та 

розв’язувати їх; 

розвиток 

системи понять 

та відповідного 

оволодіння 

мовою, 

іноземною 

зокрема; 

розвиток 

індуктивного та 

дедуктивного 

мислення; 

розвиток 

творчої думки; 

розвиток позиції 

дослідника  

 

поведінка: 

високий 

рівень 

опанування 

різнорідних 

умінь 

педагогічних і 

соціальних; 

уміння 

наполегливо 

реалізовувати 

завдання; 

мотивація до 

самоосвіти; 

самоконтроль; 

 самооцінка; 

уміння 

поводитися в 

різних 

ситуаціях; 

уміння 

організовуват

и і керувати 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 

Властивос

ті 

взаємодії 

В – С 

позитивний 

демократичний 

клімат відносин; 

В і С – партнери в 

навчальному 

процесі; 

прозорість правил 

та норм; 

присвоєння 

кваліфікації є 

показником 

продуктивної 

інтеракції  

позитивний 

клімат 

відносин, 

повага до 

індивідуальнос

ті студента; 

взаємна довіра 

і тісна 

співпраця між 

В і С; 

партнерські 

відносини В і 

С; 

повне 

двостороннє 

схвалення; 

присвоєння 

кваліфікації є 

показником 

інтеракції 

основаної на 

емпатії 

позитивний 

клімат 

відносин, 

акцент на 

кооперацію 

та особисту 

активність 

студента; 

викладач 

стоїть 

осторонь 

навчального 

процесу; 

студент 

спостерігає за 

викладачем; 

головне 

завдання 

викладача – 

здійснювати 

контроль над 

процесом 

навчання; 

чіткі правила 

поведінки 

наголос 

робиться на 

відповідність 

дій студента 

вимогам 

програми; 

викладач 

стоїть 

осторонь 

навчального 

процесу, лише 

спостерігає за 

всім зовні; 

дистанція між 

викладачем та 

студентом; 

ясність у 

правилах 

поведінки та в 

системі 

заохочень і 

покарань 

Рівень 

суспільн

ої 

взаємодії 

В – С 

демократична 

співдружність між 

В і С, які 

виступають 

дослідниками 

пізнавальних та 

суспільних 

проблем  

самодисциплін

а серед 

студентів 

основана на 

симпатії та 

емпатії; 

максимально 

позитивне 

самосприйнятт

я серед 

студентів та 

мінімалізація 

ймовірності 

приниження С  

індивідуальн

а та групова 

діяльність 

студентів під 

керівництвом 

викладача; за 

умов 

позитивних 

результатів, 

частковий 

контроль 

самими 

студентами 

чітко 

запрограмова

на і скерована 

викладачем 

діяльність 

студентів; В 

контролює 

системою 

заохочень та 

покарань; за 

наявністю 

прогресу з 

боку студента,  
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1 2 3 4 5 

 (водночас 

різниця між 

рівнем 

компетентності 

В і С може стати 

причиною 

певного 

напруження у 

навчальному 

процесі) 

як людини (прагнення до 

самоконтролю)   

можливий з 

ним діалог 

Рівень 

дидактично

ї взаємодії 

В – С 

В разом із С: 

організовує 

навчальний 

процес; 

підбирає 

джерела 

інформації та 

засоби для 

навчання; 

регулює час на 

навчання; 

здійснює 

дослідження, 

організовує 

проекти та 

перевіряє 

результати; 

здійснює оцінку 

навчального 

процесу, його 

ефективності; 

відповідає за 

ефективність та 

результативніст

ь навчання 

В організовує 

навчальне 

середовище; 

допомагає С у 

процесі 

навчання, але 

не контролює 

його; 

діяльність 

учителя 

починається з 

усвідомлення 

ним С як 

особистості з 

певними 

потребами, 

інтенціями, 

здатностями і 

можливостями

; С 

відповідальни

й за 

ефективність 

своєї освіти, 

сам визначає, 

чого і як 

вчитиметься; 

навчання 

шляхом 

дослідження;  

В організовує 

навчальне 

середовище; В 

планує і 

контролює 

весь 

навчальний 

процес, 

оцінює, 

визначає час 

заняття та суть 

активності С; 

В інструктує С, 

з’ясовує 

інформацію, за 

необхідності 

підводить С до 

необхідної 

відповіді; В 

оцінює рівень 

готовності С 

до виконання 

завдань та 

висуває 

відповідні 

вимоги; В 

заохочує С до 

презентації 

альтернативни

х думок, до  

В 

організовує і 

чітко 

структуризу

є навчальне 

середовище; 

небажана 

поведінка С 

ігнорується, 

або іноді 

карається, 

бажана – 

заохочується

; В має бути 

стриманий і 

послідовний 

у своїй 

поведінці у 

присутності 

С; В 

старанно 

планує весь 

навчальний 

процес, 

навіть дії С 
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Продовження табл. 2.1. 

 

1 2 3 4 5 

  акцент 

робиться на 

розвитку 

особливостей 

продуктивного 

мислення 

оцінювання, до 

дискусії 

 

Філософськ

і та 

психологіч

ні концепції 

концепція 

прагматизму та 

прогресивності 

особистісна 

концепція та  

концепція 

гуманістичної 

психології 

концепція 

структуралізму 

та пізнавальної 

психології 

концепція 

логічного 

емпіризму 

та 

біхевіорист

ська 

концепція  

Бажаний 

контекст 

взаємодії 

високий рівень 

забезпечення 

вищого 

навчального 

закладу 

(бібліотеки, 

лабораторії 

тощо);  

наявність медіа 

та техзасобів; 

зв’язок зі 

школами та 

місцевою 

громадськістю; 

тісні контакти 

високого рівня з 

іншими 

суспільними 

інституціями  

високий 

рівень 

забезпечення 

закладу; 

свобода 

організації 

освітнього 

простору в 

межах 

закладу;  

атмосфера 

закладу, яка 

забезпечує 

приватність 

спілкування 

між колегами; 

зв’язок зі 

школами та 

місцевою 

громадськістю 

високий рівень 

забезпечення 

закладу 

(бібліотека, 

комп’ютери 

тощо); 

можливість 

наукових 

досліджень на 

базі закладу і 

поза його 

межами; 

можливість 

користуватися 

базою даних 

закладу; 

достатня 

кількість 

різноманітних 

дидактичних 

засобів 

наявність 

різноманітн

их 

дидактични

х засобів, 

які є 

структурова

ними згідно 

з чітким 

планом 
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Продовження табл. 2.1. 

1 2 3 4 5 

Ключові 

поняття 
загальна 

енергія 

(синергія); 

внутрішня 

мотивація; 

з’ясовування, 

допитливість; 

кооперація і 

рефлексія; 

незалежність; 

ефективність; 

розподіл 

праці; 

суспільна 

організація; 

суспільний 

конфлікт  

самоактуалізація, 

самореалізація; 

розвиток, 

інтеграція 

індивідуальності; 

самосприйнятя; 

образ власної 

особи; безпека; 

незалежність і 

довіра; симпатія 

і емпатія; 

відсутність 

директивних 

методів; 

схвалення; 

експресія емоцій, 

катарсис 

індуктивне і 

дедуктивне 

мислення; 

набуття і 

формування 

понятійного 

апарату; 

спостереження; 

створення 

моделей; 

експеримент; 

дослідження; 

термінологізація 

та формування 

категорій; 

верифікація 

гіпотез 

дія – реакція –  

поведінка; 

модифікація 

поведінки; 

обумовленість 

і не 

обумовленість; 

посилання, 

заохочення і 

покарання;  

теорія 

навчання; 

суспільна 

теорія 

навчання; 

тренінг, 

контроль, 

самоконтроль; 

терапія 

поведінки 

 

Очевидно, що зазначені моделі дають можливість вирішення різних 

важливих аспектів питання професійної підготовки особистості. Відтак, 

вважаємо за необхідне розглядати всі зазначені аспекти, адже у контексті 

розвитку самовдосконалення і сучасного життя в цілому, особистісне 

майбутнього лікаря не можливе без соціального чи інформаційного. Таким 

чином, нами було враховано принцип такої взаємодії та запропоновано свою 

структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій. 

Основні складові структурної моделі розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій: 

1. Аналітико-діагностична складова. Ця складова ґрунтується на процесі 

самопізнання особистості. На початку студентів необхідно ознайомити з 
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методиками самопізнання (самоспостереження, самоаналізу, самодослідження) 

та самооцінки, формуються вміння та навички самоаналізу, самооцінки з метою 

здійснення самодіагностики рис характеру, особистісних якостей, власних 

здібностей. На основі цих знань кожен студент усвідомлює образ реального 

«Я», власний потенціал. Методика не передбачає оцінку розумового розвитку 

майбутніх лікарів оскільки мова йдеться про осіб, які відібрані для навчання в 

закладах вищої освіти на конкурсній основі. Разом з тим, студенти мали 

можливість оцінити загальний рівень розвитку та ерудицію. Методи: пояснення, 

спостереження, консультація, тренінг, анкетування, аналіз, самооцінка. Засоби 

ІТ: онлайн-сервіси для тестування. 

2. Інформаційно-організаційна складова пов’язана з процесами 

самопроектування. Студентам пояснюється сутність та особливості процесу 

розвитку самовдосконалення. Майбутні лікарі визначаються з еталоном 

(ідеалом, зразком, образом) досконалості – орієнтир розвитку 

самовдосконалення. На підставі отриманої інформації щодо самодіагностики, 

побудованого образу «Я- реальний» та з урахуванням бажаного рівня розвитку 

«Я-ідеальний», визначаються напрями особистісного самовдосконалення, 

ведеться пошук шляхів самозмін. Студентам надається інформація щодо 

напрямів та форм позааудиторної роботи, розкриваються потенційні 

можливостями кожного з напрямів щодо особистісного самовдосконалення. 

Складається план самовдосконалення та розробляється програма його реалізації 

у позааудиторній роботі. Методи: пояснення, консультація, відпрацювання, 

приклад, цілепокладання, планування, заохочення, схвалення, 

самопрограмування. Засоби ІТ: дистанційні курси, лекції. 

3. Діяльнісно-корекційна складова. Основою цієї складової є процеси 

самодіяльності (самозаохочення, самонавіювання, самоінструктування, 

самостимулювання) та самоконтролю (самозвіт, самоаналіз з метою своєчасної 

самокорекції). На цьому етапі відбувається реалізація визначеної програми 

розвитку самовдосконалення, за потреби її корекція засобами інформаційних 

технологій. Методи: спонукання, заохочення, схвалення, оцінка результатів, 



153 
 

спостереження, стимулювання, порівняння, самозвіт, самозаборона, 

самопідбадорювання, обговорення конкретних змодульованих завдань, 

створення ситуацій успіху. Засоби ІТ: сервіси та програми для розв’язання 

медико-біологічних завдань. 

4. Контрольно-рефлексивна складова. пов’язана з процесами 

самовдосконалення (самозвіт, самоаналіз, самооцінка). Хоча процес розвитку 

самовдосконалення засобами ІТ є безкінечним на певному етапі студент має 

можливість визначити результати власної діяльності щодо самовдосконалення з 

використанням інформаційних технологій. Методи: самооцінка, самоаналіз 

результатів, схвалення, порівняння, самокритика. Засоби ІТ: онлайн-тренінги, 

мобільні додатки, сайти для майбутніх лікарів та практиків. 

 

Рис. 2.1. Структурна модель розвитку самовдосконалення засобами ІТ 
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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, можемо констатувати, 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 для розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій в процесі фахової підготовки у закладах вищої 

медичної освіти. Також, з’ясовано, що розроблена структурна модель розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій 

виявилася ефективною та може бути застосована в інших освітніх медичних 

закладах. 

 

3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Для організації статистичної обробки одержаних результатів нами 

використані рекомендації таких науковців, як: С. Гончаренко [2], Д. Новіков 

[23], Т. Уманець [27].  

Таблиця 3.1. 

Аналіз статистичних даних формування мотиваційного критерію 

готовності майбутніх лікарів до розвитку самовдосконалення з використанням 

інформаційних технологій 
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Рівні 

 

Показники критерію 

Кількість 

студентів (у %) 

КГ ЕГ  

базовий 

(репродуктивний) 

Неявний інтерес до професії лікаря, 

прагнення стати лікарем-

професіоналом; 

32,5 19,2 

достатній  

(евристичний) 

усвідомлення особистісного сенсу й 

значущості в безперервному 

самовдосконаленні з використанням 

ІТ; 

57,2 61,6 

творчий  

(креативний) 

співвідношення між внутрішніми та 

зовнішніми мотивами розвитку 

самовдосконалення, виразність мотивів 

діяльності із застосуванням сучасних 

ІТ, рівень професійної спрямованості; 

потреба в досягненні позитивних 

результатів у навчанні та практичній 

професійній діяльності; 

усвідомлення змісту професійних та 

гуманістичних цінностей, наявних 

ціннісних орієнтирів у діяльності 

медичного працівника; 

наявність морально-етичних якостей, 

культура спілкування; цінність 

людського життя. 

10,3 19,2 

 

Ретельне вивчення та аналіз отриманих даних щодо процесу формування 

мотиваційного критерію свідчить про ефективність розроблених та проведених 

заходів, адже кількість студентів експериментальної групи з творчим 

(креативним) рівнем вмотивованості збільшилася на 8,9 %; з достатнім 

(еврестичним) – на 4,4 %; поряд із тим, кількість студентів з базовим 

(репродуктивний) рівнем сформованості мотиваційної сфери зменшилася на 

13,3 %. 
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Рис. 3.1. Графічне подання аналізу статистичних даних формування 

мотиваційного критерію 

 

Зріз рівня сформованості когнітивного компонента у контрольній та 

експериментальній групах відображає наступні статистичні дані:  

Таблиця 3.2. 

Аналіз статистичних даних формування когнітивного критерію готовності 

майбутніх лікарів до розвитку самовдосконалення з використанням 

інформаційних технологій 

 

Рівні 

 

Показники критерію 

Кількість 

студентів (у %) 

КГ ЕГ  

базовий 

(репродуктивний) 

усвідомлення ступеня своєї готовності 

до самовдосконалення у медичній 

професії. 

26,4 18,5 

достатній  

(евристичний) 

розуміння впливу самовдосконалення на 

конкурентоздатність;  

активність під час обговорення 

медичних ситуацій, результатів медико-

біологічних даних. 

54 55,7 

творчий  успішне оволодіння основними 17,1 25,8 
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(креативний) професійними компетенціями, які 

передбачають використання 

інформаційних технологій для 

навчання, наукової і професійної 

діяльності, що проявляється у розумінні 

ролі ІТ у професійній діяльності та їх 

ролі в самовдосконаленні; здатність 

осмислювати ситуації професійної 

діяльності багатогранно, з різних 

позицій, виділяючи окремі аспекти 

аналізу, встановлюючи взаємозв’язки; 

здатність до самостійного пошуку 

інформації засобами ІТ про шляхи 

розвитку самовдосконалення. 

 

 

Рис. 3.2. Графічне подання аналізу статистичних даних формування 

когнітивного критерію 

 

Зіставлення даних таблиці 3.2. показує, що студентів експериментальної 

групи з базовим (репродуктивним) рівнем сформованості когнітивного 

критерію стало на 7,9 % менше, ніж у контрольній групі. Водночас на 1,7 % 

збільшилася кількість студентів, які мають достатній (евристичний) рівень 
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сформованості когнітивного критерію; на 8,7 % збільшилася кількість студентів 

із творчий (креативний) рівнем сформованості когнітивного критерію. 

Таким чином, після опрацювання статистичних даних та здійснення 

порівняння у контрольних та експериментальних групах щодо рівня 

сформованості діяльнісного критерію професійної позиції майбутніх медичних 

працівників, результати мають такий вигляд:  

Таблиця 3.3  

Аналіз статистичних даних формування особистісно-розвиваючий 

критерію майбутніх медиків: 

 

Рівні 

 

Показники критерію 

Кількість 

студентів (у %) 

КГ ЕГ  

базовий 

(репродуктивний) 

недостатнє розуміння самооцінки своєї 

діяльності. 

21,5 7,7 

достатній  

(евристичний) 

уміння здійснювати самоаналіз, 

самоконтроль і самооцінку результатів 

діяльності із самовдосконалення з 

використанням інформаційних 

технологій; 

67,2 71,6 

творчий  

(креативний) 

вияв вольових якостей, зокрема 

наполегливості, дисциплінованості в 

процесі виконання навчальних завдань та 

досягнення цілей самовдосконалення 

засобами ІТ; 

сформованість професійно важливих і 

необхідних для здійснення професійної 

діяльності якостей. 

11,3 20,7 

 

Як демонструють дані таблиці 3.3. 67,2% студентів контрольних груп 

мають достатній (евристичний) рівень сформованості особистісно-

розвиваючого критерію, що свідчить про недостатній рівень розвитку 

самовдосконалення майбутнього медичного працівника. Поряд із тим, після 

проведення наукового дослідження та впровадження вищевказаних заходів, 

контрольний зріз в експериментальних групах виявляє позитивну динаміку: 
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кількість студентів, що недостатньо розуміння самооцінки своєї діяльності 

зменшується до 7,7 %, а кількість студентів достатній (евристичний) рівня 

збільшується до 71,6 %; творчий (креативний) – до 20,7 %. 

 

 

Рис. 3.3. Графічне подання аналізу статистичних даних формування 

особистісно-розвиваючого критерію 

 

Зріз рівня сформованості рефлексивно-регулюючого компонента у 

контрольній та експериментальній групах відображає наступні статистичні 

дані:  

Таблиця 3.4. 

Аналіз статистичних даних формування рефлексивно-регулюючого 

критерію майбутніх медиків: 

 

Рівні 

 

Показники критерію 

Кількість 

студентів 

(у %) 

КГ ЕГ  

базовий недостатнє здатність до рефлексії; 25,5  9,4 
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(репродуктивний) 

достатній  

(евристичний) 

вияв наполегливості в процесі виконання 

поставлених завдань та досягнення цілей 

самовдосконалення; 

сформовані вміння здійснювати 

контрольно-оцінювальну діяльність, 

спрямовану на себе; 

63,3 69,8 

творчий  

(креативний) 

уміння усвідомлювати й співвідносити 

свої можливості з соціальними вимогами;  

наполегливість, упевненість в собі, 

самоорганізація наявність інтелектуальної 

працездатності, творчого потенціалу та 

здатності до самопримусу. 

11,2 20,8 

 

 

Рис. 3.4. Графічне подання аналізу статистичних даних формування 

рефлексивно-регулюючого критерію 

 

Зіставлення даних таблиці 3.4. показує, що студентів експериментальної 

групи з базовим (репродуктивним) рівнем сформованості рефлексивно-



161 
 

регулюючого критерію стало на 16,1 % менше, ніж у контрольній групі. 

Водночас на 6,5 % збільшилася кількість студентів, які мають достатній 

(евристичний) рівень сформованості рефлексивно-регулюючого критерію; на 

9,6 % збільшилася кількість студентів із творчий (креативний) рівнем 

сформованості рефлексивно-регулюючого критерію. 

З метою узагальнення статистичних відомостей, отриманих в ході аналізу 

критеріїв критерії готовності майбутніх лікарів до розвитку самовдосконалення 

з використанням інформаційних технологій, зіставлення даних формувального 

та підсумкового етапу нашого наукового дослідження, нами використано 

методику χ2-критерію Пірсона [15].  

Таблиця 3.5. 

Узагальнені статистичні дані формувального та підсумкового зрізів кількісного 

розподілу студентів за рівнями сформованості професійної позиції (у %) 

 

 

Критерії 

Рівні 

базовий 

(репродуктивний) 

достатній  

(евристичний) 

творчий  

(креативний) 

 

ФЗ 

ПЗ  

ФЗ 

ПЗ  

ФЗ 

ПЗ 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційний 33,2 32,5 19,2 58,8 57,2 61,6 8,8 10,3 19,2 

Когнітивний  28,9 26,4 18,5 59,7 54 55,7 17,5 17,1 25,8 

Особистісно-розвиваючий  25,8 21,5 7,7 65,5 67,2 71,6 10,2 11,3 20,7 

Рефлексивно-регулюючий 28,3 25,5 9,4 58,8 63,3 69,8 8,9 11,2 20,8 

  

Подальші розрахунки проводимо за наступною формулою: 







m

k k

kk

P

PV

1

2

2 )(
 ,  

де kP   відсотки кількісного розподілу студентів за рівнями розвитку 

самовдосконалення, які прийняли участь у формувальному зрізі; kV  відсотки 

кількісного розподілу контрольних груп за рівнями розвитку 

самовдосконалення після формувального експерименту; m кількість рівнів 

самовдосконалення засобами ІТ. 



162 
 

Далі розраховуємо коефіцієнт статистичної значущості за кожним 

критерієм. 

Мотиваційний критерій: 

25,1
3,10

)3,108,8(

2,57

)2,578,58(

5,32

)5,322,33( 222
2 








  

Когнітивний критерій: 

06,1
3,10

)3,108,8(

54

)547,59(

4,26

)4,269,28( 222
2 








  

Особистісно-розвиваючий критерій: 

069,0
1,17

)1,175,17(

2,57

)2,578,58(

5,32

)5,322,33( 222
2 








  

Рефлексивно-регулюючий критерій: 

57,1
2,11

)2,119,8(

3,63

)3,638,58(

5,25

)5,253,28( 222
2 








  

Результати вищенаведених статистичних даних демонструють, що 

коефіцієнти 
2  за кожним компонентом значно менші проти відповідного 

табличного статистично значущого числа (3,84) при ступені свободи k = 1. Це 

підтверджує висунуту гіпотезу про те, що за традиційної методики не 

відбувається істотних зрушень у підвищенні рівнів професійної позиції 

майбутніх медичних працівників. Тому пропонуємо проаналізувати результати 

експериментальної методики, запропонованої нами в ході наукового 

дослідження. З цією метою проводимо аналогічні статистичні розрахунки, але 

залучаємо дані формувального експерименту й дані підсумкового зрізу в 

експериментальній групі. 

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 %, 
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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. 

Отже, отриманий теоретичний та апробаційний досвід дозволяє нам 

сформулювати визначення поняття самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. Отже, ми його розуміємо як інтегративне 

явище, зумовлене соціальними вимогами до професії, яке представляє собою 

діалектичну взаємодію педагогічних дій і освітнього процесу основаного на 

використанні сучасних ІТ та проявляється у постійному особистісному й 

професійному саморозвитку майбутнього фахівця. 

 

Висновки до третього розділу 

На основі аналізу наукової літератури та узагальнення результатів 

експериментальних досліджень, що проводились в Донецькому національному 

медичному університеті (м. Кропивницький, довідка № 209 від 30 червня 2021 

р.), Міжнародному європейському університеті (м. Київ, довідка №205 від 23 

червня 2021 р.) та Тернопільському національному медичному університеті 

імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль, акт упровадження № №193 від 15 

червня 2021 р.), розроблено змістовний аспект та етапи здійснення 

формувального експерименту з розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. Також створено узагальнене структурне 

відображення досліджуваного явища. Визначено принципи, з урахуванням яких 

формується методика розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій. В свою чергу, принципами організації використання 

засобів ІТ майбутніми лікарями як умови розвитку самовдосконалення нами 

визначено та охарактеризовано принцип системності, самостійності, 
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особистісної активності, особистісної спрямованості, адресності, самоцінності, 

рефлексивності та взаємовпливу. 

Розроблено та апробовано навчально-методичний посібник «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій», 

який містить ряд практичних завдань з дисципліни «Медична інформатика», що 

мали суттєвий вплив на розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів, що 

забезпечило створення професійно-мотивуючого середовища медичного 

закладу.  

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 (самозаохочення, самонавіювання, самоінструктування, 

самостимулювання) та самоконтролю (самозвіт, самоаналіз з метою 

своєчасної самокорекції); 

– контрольно-рефлексивна складова, яка пов’язана з процесами 

самоконтролю (самозвіт, самоаналіз, самооцінка). 

Отже, було експериментально перевірено розроблену структурну модель 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій, застосовано ряд методів математичної статистики, які дали 

можливість отримати якісні показники й визначити збільшення відсотку 

студентів за рівнями сформованості самовдосконалення у порівнянні із 

формувальним та підсумковим зрізом. 
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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 закладах вищої медичної освіти. 

Також враховуючи теоретичний та апробаційний досвід, нами було 

сформулювано визначення поняття самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій як інтегративне явище, зумовлене 

соціальними вимогами до професії, яке представляє собою діалектичну 

взаємодію педагогічних дій і освітнього процесу основаного на використанні 

сучасних ІТ та проявляється у постійному особистісному й професійному 

саморозвитку майбутнього фахівця. 

Результати дослідження третього розділу висвітлено в наступних 

публікаціях автора [1]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено науково-теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій. Отримані результати підтвердили гіпотезу, 

покладену в основу дослідження, а досягнута мета та вирішені завдання дали 

підставу для формулювання загальних висновків: 

1. Розкрито сутність поняття «самовдосконалення особистості» як свідому, 

безперервну, самостійну й цілеспрямовану діяльність людини, спрямовану на 

вдосконалення власних рис та якостей відповідно до суспільно значущих і 

особистісно значущих цінностей та ідеалів. Зокрема, «самовдосконалення 

майбутніх лікарів» ми розглядаємо як безперервний, систематичний та 

свідомий процес, що полягає в самостійному поглибленню рівня власної 

професійної компетентності та розвитку професійно значущих якостей і 

навичок відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності та 

людських моральних якостей. На основі теоретичного та екпериментального 

досвіду сформульовано визначення поняття «самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій», яке ми розуміємо як інтегративне 

явище, зумовлене соціальними вимогами до професії, яке представляє собою 

діалектичну взаємодію педагогічних дій і освітнього процесу основаного на 

використанні сучасних ІТ та проявляється у постійному особистісному й 

професійному саморозвитку майбутнього фахівця. 

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

На прикладі детально розглянутих дисциплін таких як: «Медична 

інформатика», «Медична та біологічна фізика», «Анатомія», «Європейський 

стандарт комп’ютерної грамотності», «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» доведено, що інтеграція природничо-наукових знань та 

професійних умінь засобами сучасних ІТ забезпечує розвиток професіоналізму 

майбутнього лікаря і створює сприятливі умови для постійного саморозвитку та 

самовдосконалення впродовж усієї практичної діяльності. Очевидним також є 
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твердження про надзвичайну важливість використання ІТ в системі фахової 

підготовки майбутніх лікарів з метою розвитку їхнього самовдосконалення.   

3. 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). 

4. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами ІТ: 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. 

В ході реалізації педагогічних умов, окреслено проблематику та 

суперечності проблеми розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

5. На основі аналізу наукової літератури та узагальнення результатів 

експериментальних досліджень створено узагальнене структурне відображення  

досліджуваного явища – розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

 Розроблено та апробовано навчально-методичний посібник «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій», 
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який містить ряд практичних завдань з дисципліни «Медична інформатика», що 

мали суттєвий вплив на розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів, що 

забезпечило створення професійно-мотивуючого середовища медичного 

закладу.  

6. Розроблено структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів та експериментально перевірено її ефективність у освітньому процесі 

ЗВМО. 

Отже, 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 закладах вищої медичної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в поширенні теоретико-

методичних засад дослідження на процес підготовки майбутніх фахівців інших 

сфер професійної діяльності, виявленні індивідуальних характеристик 

студентів, що впливають на результати й динаміку процесів самовдосконалення 

засобами ІТ. 
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ДОДАТОК А 
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Додаток Б 

Анкета для студентів  

Шановний студенте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні, результати якого будуть використані з 

метою підвищення розвитку самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій.  

Дякуємо за допомогу!  

1. Чи маєте Ви ноутбук, комп’ютер чи планшет? 

а) так; 

б) ні. 

 

2. Ви маєте вільний доступ до глобальної мережі Інтернет? 

а) так; 

б) ні. 

 

3. На якому рівні, на вашу думку, Ви вмієте користуватися комп’ютерною 

технікою?  

а) зовсім не вмію; 

б) користуюся лише при сторонній допомозі; 

в) маю деякі навики користування; 

г) вільно користуюся. 

 

4. Для яких цілей Ви використовуєте персональний комп’ютер? 

а) для розваг; 

б) для навчання; 

в) для отримання довідкової інформації; 

г) для спілкування. 
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5. Чи потрібно взагалі використовувати комп’ютер в навчальному процесі, чи 

лише на його окремих ланках? 

а) комп’ютер потрібно використовувати на всіх етапах навчального процесу; 

б) комп’ютер необхідний лише при моделюванні складних процесів; 

в) комп’ютер потрібно використовувати лише при контролі знань. 

 

6. Чи вважаєте Ви за потрібне знати персональний комп’ютер у вашій 

майбутній професійній діяльності?  

а) обов’язково; 

б) може колись знадобиться; 

в) не потрібно. 

 

7. Для яких цілей Ваші викладачі використовують інформаційні технології під 

час лекційних занять?  

а) для ілюстрації теоретичного матеріалу; 

б) для демонстрації теоретичного матеріалу; 

в) для пошуку додаткової інформації під час лекції; 

г) для проміжного контролю засвоєння матеріалу. 

 

8. Наскільки часто Ви отримуєте домашнє завдання, для виконання якого 

потрібно користуватися інтернетом?  

а) дуже часто; 

б) інколи; 

в) зовсім не отримую. 

 

9. Чи використовуєте Ви інформаційні технології при підготовці до занять? 

а) так; 

б) ні. 

 

10. Чи допомагають Вам інформаційні технології в поглибленні знань? 
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а) так; 

б) ні. 

11. Чи рефлексуєте Ви свою діяльність? 

а) так; 

б) ні. 

 

12. Чи розумієте Ви основні вимоги, які висовуються до Вашої майбутньої 

професійної діяльності, обов’язків та якостей? 

а) так; 

б) ні. 

 

13. Чи маєте Ви потребу в досягненні позитивних результатів у навчанні та 

практичній професійній діяльності? 

а) так; 

б) ні. 

 

14. Чи замислювались Ви про роль інформаційних технологій у галузі охорони 

здоров’я та їх ролі в самовдосконаленні? 

а) так; 

б) ні. 

 

15. Чи використовували Ви інформаційні технології при вирішенні медико-

біологічних завдань? 

а) так; 

б) ні. 

 

16. Які засоби Ви використовуєте для розвитку самовдосконалення?  

а) матеріали, які отримую від викладачів; 

б) ІТ для пошуку корисної інформації; 

в) не займаюсь самовдосконаленням. 
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17. Чи умієте Ви здійснювати самоаналіз, самоконтроль і самооцінку 

результатів діяльності із самовдосконалення з використанням інформаційних 

технологій? 

а) так; 

б) ні. 

 

18. Чи зданті Ви аналізувати власну діяльність, щодо співвідношення «Я-

реальне» та «Я-ідеальне»? 

а) так; 

б) ні. 

 

19. Чи здатні Ви до адекватної самооцінки рівня знань, умінь та навичок? 

а) так; 

б) ні. 

 

20. Чи цікавитесь Ви сучасними досягненнями у медицині?  

а) так; 

б) ні. 

 

21. Чи використовували Ви інформаційні технології для моделювання та 

аналізу біологічних, хімічних та фармакокінетичних процесів? 

а) так; 

б) ні. 

 

22. Що для Вас є основним джерелом інформації про види, форми, етапи, 

способи та прийоми самовдосконалення та можливості їх реалізації ? 

 а) інтернет-джерела;  

б) пропоновані навчально-методичні посібники;  

в) самостійно дібрана навчально-методична література; 
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г) інший варіант. 

23. Яким чином, на вашу думку, особистісне самовдосконалення впливає на 

процес фахового становлення? 

а) допомагає; 

б) заважає; 

в) ці процеси ніяк не пов‘язані. 

 

24. Оберіть п'ять тем, які найбільш цікаві та корисні для Вас у використанні 

засобів ІТ:  

1. Створення і введення медичної документації засобами текстового процесора. 

2. Основні положення роботи в табличному процесорі. Прийоми роботи та 

розрахунки. Створення діаграм та графіків. Апроксимація.  

3. Методи обробки медико-біологічних статистичних даних.  

4. Комп’ютерні дані: типи даних, обробка та управління. 

5. Кодування та класифікація медичних даних. Формальна логіка. 

6. Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Візуалізація медико-

біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень.  

7. Формалізація та алгоритмізація медичних задач.  

8. Методи підтримки прийняття рішень. Стратегії отримання медичних 

знань.  

9. Інформаційні ресурси системи охорони здоров’я. 

10. Мультимедійні технології в медицині. Підготовка доповідей і 

презентацій. 
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ДОДАТОК В 

Фрагмент матеріалів з навчально-методичного посібника «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій» для 

практичної роботи студентів з дисципліни «Медична інформатика»  

 

Тема. Кодування та класифікація медичних даних 

Мета: класифікувати види та методи обробки медичної інформації; розуміти 

принципи кодування медичної інформації; складати список і описувати 

методи, якими неопрацьовані дані можуть оброблятися до важливої 

інформації; розуміти принципи кодування біомедичної інформації. 

 

Використовуючи класифікацією ушкоджень в системі S.A.T., 

закодуйте подану інформацію: 

Завдання 1. В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), літня 

жінка отримала перелом ноги, при подальшому обстеженні виявилось, що 

присутній невеликий розрив печінки, забите місце легень, відсутні симптоми 

шоку». 

 

Завдання 2. При падінні з висоти 3-поверхового будинку, юнак отримав 

такі ушкодження: двосторонні переломи ребр, стегнової кістки, великі розриви 

печінки та селезінки, струс мозку, черепно-мозкова травма відсутня, 

систолічний тиск 55 мм. 

 

Завдання 3. Постраждалий в ДТП отримав закритий перелом кісток тазу 

зліва; перелом лівого плеча, струс головного мозку легкого ступеня; шок 1-го 

ступеня. При обстеженні на місці події на запитання відповідає, свідомість 

сплутана, (9 балів за шкалою Глазго) пульс 60 ударів в хвилину, артеріальний 

тиск 90/50 мм рт. ст. У лікарні виявили невеликий розрив селезінки. 
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Завдання 4. Чоловік отримав травму в результаті ДТП. Діагноз: відкрита 

важка черепно-мозкова травма, закритий перелом великої стегнової кістки, 

множинні забої, гематоми, садна. Травматичний шок II ступеня. Стан важкий, 

рівень свідомості – 5 балів за шкалою Глазго. 

 

Завдання 5. Хворий 29-ти рокiв пiсля отримав перелом верхньої третини 

стегна. Оглянутий на мiсцi лiкарем швидкої допомоги. Скарги на виражений 

бiль в мiсцi травми. Об’єктивно: хворий блiдий, свiдомiсть потьмарена, верхнiй 

одяг залитий кров’ю. Пульс – 95/хв., ниткоподiбний, артерiальний тиск - 90/50 

мм рт.ст. Лiкар дiагностував геморагiчний шок. 

 

Завдання 6. На мiстi ДТП з пошкодженого автомобiлю витягнуто 

хлопчика 11-ти рокiв з численними забоями грудної клiтки та вiдкритим 

переломом гомiлки. При оглядi: задуха, цiаноз шкiри. Права половина грудної 

клiтини не бере участi у диханнi. 

 

Завдання 7. 37-рiчного чоловiка знайшли непритомним на мiсцi 

автомобiльної аварiї. Бригада швидкої провела на мiсцi iнтубацiю потерпiлого 

та доставила його до вiддiлення невiдкладної медичної допомоги. На вербальнi 

та тактильнi подразники не реагує. При фiзикальному обстеженнi виявлено 

недостатнє розширення грудної клiтки злiва, звуки дихання з лiвого боку 

значно послабленi. Серцевi тони в нормi, без шумiв. 

 

Завдання 8. Постраждалий одержав внаслідок ДТП, будучи водієм 

вантажівки. доставлений до лікарні із діагнозом: Політравма. Закрита черепно-

мозкова травма. Струс головного мозку. Закритий перелом кісток лівого 

передпліччя в середній ⅓ зі зміщенням. Відкритий перелом лівої стегнової 

кістки в середній ⅓ зі зміщенням. Закритий осколковий перелом верхньої ⅓ 

лівої великогомілкової кістки зі зміщенням. Множинні садна голови, тулуба та 

кінцівок. Травматичний шок ІІІ ступеня. 
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Завдання 9. Пiсля автомобiльної аварiї до вiддiлення невiдкладної 

медичної допомоги надiйшла 22-рiчна дiвчина. Пiсля прибуття її реакцiя на 

подразники мiнiмальна, наявнi ознаки кровотечi на головi з правого боку. 

Основнi показники стану органiзму: температура тiла – 37,6 C, артерiальний 

тиск – 180/100 мм рт.ст., пульс – 53/хв., частота дихання – 6/хв. Насичення 

гемоглобiну киснем – 97% при подачi кисню 2 л/хв. 

 

Завдання 10. Пiсля транспортної аварiї парамедики доставили до 

вiддiлення невiдкладної медичної допомоги 42-рiчну жiнку. Пацiєнтка – водiй, 

була пристебнута ременем безпеки. Коли медики прибули на мiсце аварiї, жiнка 

була притомною, в яснiй свiдомостi, скаржилася на невеликий бiль у грудях та 

задишку. Фiзикальне обстеження виявило болючу дiлянку над лiвою стiнкою 

грудної клiтки, там де був розташований ремiнь безпеки. Обстеження легень 

виявило зменшення дихальних шумiв злiва. На початковiй ЕКГ помiтна 

синусова тахiкардiя. Рентгенограма грудної клiтки показала двосторонню 

гомогенну тiнь у верхнiх зонах легень, бiльш виражену злiва. 

 

Практичні та ситуаційні завдання щодо кодування в МКХ-10 та ІСРС-2 

 

Завдання 1. Користуючись класифікатором хвороб МКБ-10, 

встановити коди для перерахованих в таблиці захворювань. 

Діагноз Код 

хвороби 

Лістеріозна септицемія  

Септицемія стрептококова, група D і ентерококами  

Септицемія, спричинена іншим неуточненим стафілококом  

Шкірний та шкірно-слизовий бартонельоз. Перуанська бородавка  

Анемія внаслідок недостатності глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази  

Стафілококова харчова інтоксикація  
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Анемія внаслідок порушень обміну нуклеотидів  

Спадкове персистування фетального гемоглобіну  

Хронічний назофарингіт  

Абсцес, фурункул та карбункул носа  

Холестеатома зовнішнього вуха  

Гострий зовнішній неінфекційний отит  

 

Завдання 2. Користуючись міжнародна класифікація первинної допомоги 

ІСРС-2, встановити коди для перерахованих в таблиці захворювань. 

Діагноз Код 

хвороби 

Розрив селезінки травматичний  

Нез'ясовні зміни лейкоцитів  

Спленомегалія  

Біль у животі/кольки без локалізації  

Пахова грижа  

Грижа стравохідного отвору діафрагми  

Інфекції опорно-рухової системи  

Перелом: променевої/ліктьової кістки  

Гепатомегалія  

Абдомінальне об'ємне утворення БДУ  

Здуття живота  

Страх захворіти на рак травної системи  

 

Ситуація 1. Пацієнт повернувся з країни, де виявили COVID-19. 

Симптомів немає, але пацієнт має страх захворіти на коронавірус, тому 

телефонує сімейному лікарю для визначення подальших дій. Сімейний лікар 

надав консультацію та вказав на подальший алгоритм дії (самоізоляція та 

спостереження за загальним станом, в разі погіршення самопочуття сповістити 

сімейного лікаря). 
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Ситуація 2. Пацієнтка відвідала країну із місцевою передачею вірусу в 

громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ 12 днів тому. Три дні тому 

підвищилась температура тіла до 38,2 °С, та з’явився сухий кашель, але пацієнт 

не звертався за медичною допомогою. Через два дні, стан погіршувався, 

зростала задишка та посилився сухий надсадний кашель, біль у грудях, тоді 

вирішила зателефонувати до свого сімейного лікаря. 

 

Ситуація 3. Пацієнт повернувся тиждень тому з відпочинку з регіону із 

місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ. 

Вчора підвищилась температура тіла до 37,4 °С та з’явився сухий кашель, 

утруднене дихання. В зв'язку з симптоматикою та історією перебування в 

країні, запідозрив в себе дане захворювання та зателефонував сімейному 

лікарю. Сімейний лікар уважно зібрав анамнез та рекомендував негайно 

викликати швидку для термінової госпіталізації та необхідності проведення у 

відповідних скринінгових тестів. 

 

Ситуація 4. Пацієнтку, яка в анамнезі відвідувала регіон із місцевою 

передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ 10 днів 

тому. Наразі турбує підвищення температури тіла, сухий кашель, загальна 

кволість, звернулась телефоном до свого сімейного лікаря, який викликав 

БЕМД. В приймальному відділенні після огляду лікаря було проведено 

тестування швидким тестом на SARS-CoV-2 (IgG, IgM), який є позитивним. 

Пацієнт відмовився від госпіталізації, та наполягав на самоізоляції. 

 

Тема. Інформаційні технології апроксимації та прогнозування медико-

біологічних статистичних даних засобами табличного процесора MS Excel 

Мета: початкове знайомство студентів з сучасними напрямками досліджень 

в біології і медицині та можливостями сучасного комп’ютерного програмного 

забезпечення, яке вимагає знати: адекватні методи обчислень, алгоритми, 

технологій реалізації комп'ютерних програм; методи зберігання і обробки 



195 
 

результатів медико-біологічних даних; методи використання математичних 

моделей для розуміння механізмів функціонування біологічних систем; - 

сутність понять: апроксимації, лінії тренду, коефіцієнта детермінації та 

рівняння регресії. Студент повинен вміти : логічно мислити та статистично 

описувати складні медико-біологічні явища та процеси; аналізувати, 

узагальнювати, поглиблювати й ефективно застосовувати на практиці 

отриманні знання; будувати лінії тренду, рівняння регресії та коефіцієнт 

детермінації; 

 

Завдання 1. Дослідити характер зміни з часом приросту населення (на 1000 

осіб) в місті К і підібрати апроксимуючу функцію на основі даних таблиці 1.  

Таблиця 1 

Рік 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Приріст населення міста 17,1 17,5 18,4 18,9 19,3 19,7 

 

Завдання 2. Використовуючи статистичну функцію ПРЕДСКАЗ 

(FORECAST.LINEAR), за відомими даними 5 тижнів розвитку епідемії у 

населених пунктах Кіровоградської області спрогнозувати кількість захворілих 

на грип на 6-му тижні епідемії для оптимального планування роботи швидкої 

медичної допомоги (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Населений 

пункт 

Тиждень розвитку епідемії 

1 2 3 4 5 6 

Бобринець 10 13 24 23 31  

Гайворон 22 28 31 50 63  

Знам’янка 5 8 12 14 15  

Компаніївка 8 15 18 19 24  

Олександрія 3 7 13 15 17  
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Завдання 3. Після викиду отруйної речовини його концентрація (мг/л) у 

водоймі змінювалася таким чином (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Час після викиду (год) 1 3 4 6 8 

Концентрація речовини (мг/л) 8,0 3,6 2,8 1,0 0,3 

 

 

Завдання 4. Побудувати діаграму залежності кількості захворілих від часу 

початку епідемії на основі статистичних даних розвитку епідемії (таблиця 4). 

Виконати функціональну апроксимацію цих статистичних даних.  

Таблиця 4 

День розвитку епідемії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кількість захворілих 

протягом дня на 10 тис. 

населення 

1
,3

 

4
,1

 

9
,2

 

1
5
,3

 

2
5
,1

 

3
4
,8

 

4
8
,6

 

6
3
,4

 

8
3
,5

 

1
0
2
,5

 

 

Завдання 5. Здійснити функціональну апроксимацію медико-біологічних 

даних, побудувати (використовуючи лінію тренду) засобами табличного 

процесора MS Excel графік функції, яка буде найкраще відображати залежність 

y від x. Зробити прогноз на 5 періодів вперед. 

x 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

y 10 50,1 39,57 15,6 23,67 62,8 57,83 90,3 121,8 209 

 

Тема. Методи біостатистики. 

Мета: навчитися інтерпретувати типи даних, етапи статистичного аналізу 

даних, види розподілів, етапи перевірки гіпотез; застосовувати закони, 

правила, методи та формули математичної статистики для обробки медико-

біологічних статистичних даних, використовуючи засоби та функції 

табличного процесора MS Excel. 
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При розв’язанні завдань рекомендовано використовувати засоби та функції 

табличного процесора MS Excel. 

 

Завдання 1. Знайти коефіцієнт кореляції між ознаками X і Y по таблиці, де X – 

ріст, Y – вага тіла хлопців 6 років.  

Х 96 94 98 103 106 108 111 

У 15 14 16 18 19 19 21 

 

Завдання 2. Обчислити медіану ряду розподілу кальцію (мг%) у сироватці 

крові лабораторних тварин: 

Серединне значення 

класів 

9,0 9,7 10,5 11,3 12,2 13,0 13,7 14,6 - 

Частота (pi) 2 7 14 23 25 17 8 5 100 

 

Завдання 3. Було проведено дослідження дії магнітних полів низької частоти 

на новоутворення пухлини карциноми Герена на четвертий день захворювання. 

Результати досліджень подані в таблиці: 

Номер 

вибірки 

Група 1 0,028 0,036 0,1 0,13 0,34 0,46 0,048 0,107 

Група 2 0,074 0,4 0,09 0,106 0,076 0,13 0,06 0,077 

 

Група 1 – це інтактна група, група 2 – розмір новоутворення пухлини на 

яку діяли магнітні поля низької частоти. Перевірити ефективність впливу 

магнітних полів на новоутворення пухлини карциноми Герена (гіпотезу 

рівності дисперсій при рівних об’ємах вибірок). 

 

Завдання 4. При вивченні фізичного розвитку школярів 8-го класу було 

встановлено значне розмаїття по зросту (від 152 до 170 см). Середня величина 

зросту цих хлопчиків дорівнює 160 см, сигма = ± 3 см. Чи знаходяться крайні 

значення зросту дітей в межах нормального розподілу ознаки? Яку методику 

(значення сигми) Ви при цьому використовували? 

 



198 
 

Завдання 5. Проведено дослідження залежності концентрації нейролінової 

кислоти в еритроцитах при хворобі крові. Результати дослідження подано у 

таблиці: 

Концентрація нейролінової кислоти 

Група здорових (х) Група хворих (у) 

22 16 

24 18 

17 18 

18 19 

25 23 

17 18 

19 20 

22  

Чи існує залежність концентрації нейролінової кислоти в еритроцитах у 

хворих й здорових групах пацієнтів? 

 

Завдання 6. Результати дослідження здоров’я студентів 2 груп за 

характеристикою частоти серцевих скорочень (ЧСС) показали однакову 

середню величину (86 уд / хв). Критерій різноманітності ЧСС в одній групі − 2 

удари на хвилину, в іншій − 4 удари на хвилину. Визначте, для якої групи 

середня величина пульсу при однаковій середній частоті серцевих скорочень 

(М) і однаковому числі студентів типовіше, тобто краще відображає стан 

здоров'я студентів. Який критерій різноманітності був використаний для 

визначення різноманітності ознаки? 

 

Завдання 7. За допомогою Пакету Аналізу MS Excel, знайдіть середнє 

арифметичне, середнє квадратичне відхилення, помилку репрезентативності, 

моду та медіану результатів вимірювання швидкості кровотоку 10 пацієнтів до 

наркозу. 
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Пацієнти Швидкість кровотоку (мл/с) 

Пацієнт 1 11,2 

Пацієнт 2 11,1 

Пацієнт 3 10,9 

Пацієнт 4 11,21 

Пацієнт 5 11,1 

Пацієнт 6 11,3 

Пацієнт 7 11,208 

Пацієнт 8 11,5 

Пацієнт 9 10,97 

Пацієнт 10 11,6 

серХ   

   

т   

Мода  

Медіана  

 

Завдання 8. В таблиці наведені результати спостережень частоти серцевих 

скорочень і частоти дихання у групі хворих з певною патологією: 

 

ЧСС 120 85 104 93 112 91 80 72 98 102 96 

ЧД 20 15 17 16 19 17 15 12 18 20 17 

 

Необхідно визначити чи існує взаємозв’язок між частотою серцевих 

скорочень та частотою дихання при досліджуваній патології. 

 

Завдання 9. Розрахувати коефіцієнт кореляції між середніми значеннями 

коефіцієнта розумового розвитку (IQ) батьків та їх дітей. 

Серединне значення 

(IQ) батьків 

125 121 111 105 107 95 90 90 75 80 

Серединне значення 

(IQ) дітей 

110 106 97 120 

 

 

110 101 95 75 80 90 
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Завдання 10. При дослідженні кишкової геморрагії виразкової етіології (У, мл) 

та двома факторами: в’язкістю крові (Х1, умовні одиниці) та гематокритною 

величиною (Х2, %) отримано наступні результати: 

Y 2200 1600 700 500 1100 800 700 1100 1100 1700 

X1 3,3 4,5 4,0 3,7 3,6 4,3 3,2 4,1 3,6 3,8 

X2 21 25 30 40 30 38 32 39 26 23 

 

Тема. Формалізація та алгоритмізація медичних задач. Формальна 

логіка у вирішенні задач діагностики, лікування та профілактики 

захворювань. 

Мета: демонструвати вміння формалізувати та алгоритмізувати 

медичні задачі. Інтерпретувати основні поняття формальної логіки; 

аналізувати складені висловлювання; демонструвати вміння 

використовувати логічні функції для розв'язання медико-біологічних задач 

засобами iнформацiйних технологiй. 

Завдання 1. Алгоритмізація медичних задач на прикладі визначення виду 

кровотечі. Скласти структурну схему алгоритму визначення виду кровотечі за 

певними ознаками.  

 

Завдання 2. У лабораторії медико-біологічних досліджень потрібно 

підтримувати сталу температуру 20оС. У розпорядженні дослідника є нагрівач, 

охолоджувач повітря, вимірювач температури. Розробити структурну схему 

алгоритму керування мікропроцесором всією зазначеною апаратурою для 

отримання необхідного результату.  

 

Завдання 3. Створити інформаційно-довідкову систему, яка на запитання 

користувача видає довідку про лікарський препарат Найз nimesulide, його 

фармакотерапевтичну групу, показання для застосування, протипоказання та 

дозування. 
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Завдання 4. При піодермії, псоріазі, екземі та інших захворюваннях шкіри, а 

також при діатезах у дітей лікар, зокрема, рекомендує пацієнту 

використовувати настій трави череди для промивань та примочок. Спосіб її 

застосування та дози подано на упаковці у вигляді тексту наступного змісту: 

для приготування настою 8г (1 столова ложка) трави череди кладуть в 

емальований посуд, заливають 1 склянкою (200мл) перевареної води кімнатної 

температури, закривають кришкою і нагрівають на киплячій водяній бані 

протягом 15 хв. Охолоджують до кімнатної температури 45хв та проціджують. 

Залишок сировини віджимають до процідженого настою. Об’єм настою 

доводять перевареною водою до 200мл. 

Скласти структурну схему алгоритму способу застосування та дози трави 

череди. 

 

Завдання 5. Скласти алгоритм надання допомоги відповідно до поданого 

словесного опису у вигляді блок-схеми. 

Анафілактичний шок у дитини. Надання невідкладної допомоги 

(догоспітальний етап). 

1. Негайно припинити подальший вступ алергену в організм! 

2. Дитину укласти на бік, щоб уникнути асфіксії в результаті аспірації 

блювотних мас, западіння мови. 

3. При відсутності блювоти пацієнта укласти на спину з піднятими нижніми 

кінцівками. 

4. Забезпечити доступ свіжого повітря, прохідність дихальних шляхів. Зігріти 

пацієнта, обкласти грілками. 

5. Підшкірно ввести 0,1% розчин адреналіну 0,05-0,1 мол/рік життя, але не 

більш 1 мол. Введення препарату повторити через 15-20 хв. 

6. При введенні алергену або укусі слід накласти джгут проксимальнее місця 

введення (якщо можливо!) на 25-30 хвилин, а місце ін'єкції обколоти 0,1% 

розчином адреналіну (0,3-0,5 мол), розведеного в 3-5 мол 0,9% розчину NaСl. 
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7. Гормони не є засобами виведення із шоку, але, враховуючи всі їхні механізми 

дії, доцільно в/в або в/м уведення преднізолону (0,1-0,2 мол / кг) або 

гідрокортизону (4-8 мг / кг) кожні 4-6 годин. 

8. Терміново госпіталізувати дитину. 

 

Завдання 6. Побудуйте структурну схему алгоритму для обчислення обсягу 

вмісту води (ОВВ) для дорослого пацієнта залежно від ваги, підлоги пацієнта, 

на підставі умов: 

1) для чоловічої статі ОВВ = вага * 0,8, 

2) для жіновий статі ОВВ = вага *0,75. 

 

Завдання 7. Побудувати структурну схему алгоритму для визначення тиску 

крові в аорті за формулою: P = P0 * e -t/(x k) в інтервалі 0 ≤ t ≤ 1 (с) із кроком Δt 

= 0,1 (с), Pо – початкове значення тиску крові, x – гідравлічний опір аорти, k – 

коефіцієнт еластичності аорти. 

 

Завдання 8. Розрахунок ідеальної маси тіла. За поданою таблицею провести 

відповідно до даних моніторингу обчислення та зробити висновки. 

№ Пацієнт (ПIП) 

Вимірювані 

показники Ідеальна 

маса тіла 

(кг) 

Індекс 

Кете 

Висновок 

лікаря 
Маса 

тіла 

(кг) 

Зріст 

(см) 

1 Горова Т.І 79 164    

2 Карпов О.П. 73 180    

3 Соручан О.Д. 62 165    

4 Маліновська 

Р.Д. 

89 161    

5 Жданов А.П. 78 179    

6 Пушкар К.В. 56 162    

7 Щерба П.А. 48 160    

8 Омельченко 

О.О. 

46 150    

9 Оперчук С.П. 98 187    

10 Куратов Н.О. 120 172    
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Вставити формули до стовпчиків відповідно до описаних нижче. 

Ідеальна масиа тіла за Купером: 

− для жінок: маса тіла (кг) =(зріст(см)*3,5/2,54-108)*0,453;  

− для чоловіків: маса тіла (кг) =(зріст(см)*4,0/2,54-128)*0,453. 

Індекс маси тіла (індекс Кете) використовується для діагностики типів 

ожиріння за антропометричними показниками і визначається за формулою: 

ІМТ = маса тіла (кг) / зріст (м)2. 

В нормі індекс маси тіла для дорослих чоловіків і жінок лежить в межах 

18,5-24,9 кг/м2. При індексі в 25,0-29,9 кг/м2 констатують наявність зайвої ваги, 

однак це ще не діагноз ожиріння. При ожирінні 1-го ступеня ІМТ знаходиться в 

межах 30,0-34,9 кг/м2; при 2-му ступені: 35,0-39,9 кг/м2; більше 40,0 кг/м2- 

ожиріння 3-го ступеня. 

В стовпчику Висновок лікаря автоматично, відповідно до проведених 

розрахунків система констатує норму чи певний тип ожиріння. 

 

Завдання 9.  

 Розрахунок вартості проданого товару 

№ Товар Ціна, грн. Ціна з 

ПДВ 

Кількість Вартіс

ть 

2 Перекис водню 4%     

2 Перманганат калію     

3 Брильянтовий зелений розчин 

спиртовий 1% 

    

4 Мазь календули 40г.     

5 Бинт марлевий медичний 7м     

6 Актиферин в краплях 30 мл     

      

   Вартість 

покупки 

 

   Знижка  

   Остаточна 

вартість 

 

Введіть формули для підрахунку вартості, знижок, сум. Умови знижок 

наступні: для покупок до 1000 грн. знижки немає, від 1000 до 5000 грн. знижка 

складає 5 % від вартості покупки, більше 5000 грн. – знижка 10 % вартості 

покупки. 
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Завдання 10. Побудувати структурну схему алгоритму для призначення 

серцевого препарату корглікона залежно від віку пацієнта: 

1) до 2 років не призначається, 

2) 2-6 років – по 0,1-0,5 мг, 

3) 6-12 років – по 0,5-0,75 мг, 

4) після 12 років – по 0,75-1,0 мг. 

 

Тема. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних 

зображень 

Мета: ознайомитись з основними засобами візуалізації медико-біологічних 

даних, обробкою та аналізом медичних зображень; оволодіти основними 

засобами отримання медичних зображень та сучасними тенденціями їх 

обробки. Оволодіти знаннями щодо медичного зображення органів, яке є 

головним джерелом інформації в постановці діагнозу. Вміти інтерпретувати 

медичне зображення при різноманітній обробці його за допомогою ІТ. 

Завдання 1. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 
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Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 2. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 

 

Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 3. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 
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Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 4. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 
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Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 5. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі ImageJ. Результати роботи 

оформити у вигляді таблиці. 

 

Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 
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Завдання 6. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі ImageJ. Результати роботи 

оформити у вигляді таблиці. 

Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 
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Завдання 7. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 
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Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 8. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі DICOM Image Viewer Plus. 

Результати роботи оформити у вигляді таблиці. 
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Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 

       

 

Завдання 9. Перегляньте та проведіть візуальний аналіз 

медичного зображеня в програмі ImageJ. Результати роботи 

оформити у вигляді таблиці. 

 

 

Ім'я 

файлу 

Методика 

отримання 

зображення 

Вид 

проєкції 

Досліджуваний 

орган 

Об'єкти медичного 

зображення 

Візуальні 

ознаки 

патології Статичні Динамічні 
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ДОДАТОК Г 

Довідки про впровадження результатів дослідження 
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