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Актуальність теми наукової роботи та її зв’язок із галузевими 

науковими програмами 

Охорона здоров’я є пріоритетною сферою соціального розвитку, 

сьогодні як і раніше, вона привертає особливу увагу громадськості. 

Удосконалення цієї сфери потребує нових медичних кадрів із відповідною 

кваліфікацією. У цьому контексті медичні ЗВО України функціонують в 

умовах підвищених вимог до професійної підготовки фахівців. Така ситуація 

існувала й раніше, але сьогодення висуває специфічні цілі й дає нові 

можливості для розвитку цієї галузі вищої освіти згідно із сучасними 

досягненнями науки, техніки та комп’ютерних технологій. 

Прагнення сучасної вищої медичної освіти України інтегруватися в 

загальноєвропейський освітній простір вимагає нагальної потреби 

модернізувати освітній процес у ЗВМО. Нові підходи до модернізації 

закладів вищої медичної освіти випливають із гуманістичної парадигми 

навчання майбутніх лікарів, спрямованої на формування професійно 

компетентнісної, активної, творчої особистості випускника, який 

зорієнтований у подальшій професійній діяльності на гуманістичні цінності, 

з одного боку, а з іншого – готовий до застосування на практиці засвоєних 

теоретичних знань та професійного використання набутих умінь і навичок, 

постійного поповнення свого багажу знань новою інформацією. Оскільки 

увагу фахівців зосереджено навколо особистісного потенціалу людини, 

назрілою є проблема формування в майбутніх лікарів готовності до 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій. 



2 

У руслі зазначеного важливим є звернення Габорець Ольги Андріївни 

до дослідження актуальної проблеми педагогіки вищої медичної освіти –  

розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій. Аналіз наукової літератури засвідчує, що зміст підготовки 

майбутнього лікаря має бути орієнтованим на набуття майбутнім фахівцем 

здатності самостійно й ефективно діяти в різноманітних соціальних, 

організаційних, інформаційних умовах, створювати комфортні, довірливі та 

позитивні стосунки з пацієнтом, виявляти стійке бажання до 

самовдосконалення, використовуючи при цьому інноваційні інформаційні 

технології.  

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації 

Застосування інформаційних технологій при підготовці майбутніх 

медиків призведе до появи нового покоління інформаційно освічених 

фахівців, що дасть змогу підвищити якість та ефективність лікарської 

професії.  

 В основу дослідження покладено гіпотезу, що 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. У результаті 

проведеного дослідження дисертанткою: 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; визначено зміст ІТ в системі фахової підготовки 

майбутніх лікарів; обґрунтовано педагогічні умови розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ; на основі аналізу наукової 

літератури та узагальнення результатів експериментальних досліджень 

створено узагальнене структурне відображення досліджуваного явища – 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 
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технологій; розроблено структурну модель розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів та експериментально перевірено її ефективність у 

освітньому процесі ЗВМО. 

Нові факти, одержані здобувачем. 

Дисертація Ольги Андріївни Габорець є комплексним дослідженням, у 

якому вперше: обґрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій; 

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  

здобувачів освіти засобами інформаційних технологій із метою їхнього 

саморозвитку; забезпечення активного використання здобувачами освіти 

програм МКХ-10, ІСРС-2 та «Мала експертна система»; впровадження у 

навчальний процес моніторингу рівнів розвитку самовдосконалення 

засобами інформаційних технологій серед здобувачів освіти) 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; теоретично обґрунтовано й експериментально 

перевірено структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій в процесі фахової підготовки у 

закладах вищої медичної освіти. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 
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Аналіз тексту дисертації О. А. Габорець, автореферату та змісту 

публікацій дисертантки дають змогу дійти висновку про наукову 

достовірність викладених автором результатів. 

Дисертанткою опрацьовано значний масив літератури (277 

найменувань), на підставі розгляду якої сформульовано власне бачення 

досліджуваної проблеми. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, забезпечується належною методологічною 

базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, і 

загалом не викликає сумніву. 

Значення для науки і практики отриманих автором результатів 

Дисертаційна робота О. А. Габорець містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують 

актуальну наукову проблему. 

Обґрунтовані в дисертації результати впроваджено в освітній процес  

Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький) 

(довідка про впровадження № 209 від 30. 06. 2021 р.), Міжнародного 

європейського університету (м. Київ) (довідка про впровадження № 205 від 

23. 06. 2021 р.), Тернопільського національного медичного університету 

імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль) (довідка про впровадження № 193 

від 15. 06. 2021 р.). 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації 

Не викликає сумнівів і практичне значення одержаних результатів. 

 Матеріали дослідження 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.  

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом 
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Дисертаційна робота Ольги Андріївни Габорець має чітку структуру, 

відзначається цілісністю та логічністю викладу наукового матеріалу. 

Рецензована робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел після 

кожного з розділів, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 209 

сторінок, з них основного тексту – 174 сторінки. Дисертація містить 8 

таблиць та 4 рисунки. 

Розділи дисертації логічно завершені, містять висновки, які 

відповідають змісту та поставленим завданням дослідження.  

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір 

теми, її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет та гіпотезу 

дослідження, аргументувала використання обраних методів дослідження, 

розкрила практичне значення одержаних результатів дослідження. 

У першому розділі – «Самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

ІТ як педагогічна проблема» – з’ясовано поняття «самовдосконалення 

особистості», «інформаційна технологія»; розглянуто напрями 

використання ІТ у медицині, знаннями про які та відповідними якісними 

навичками має володіти сучасний лікар, а також невпинно їх розвивати; 

розглянуто сім робочих навчальних програм з медичної інформатики різних 

прогресивних закладів вищої медичної освіти України та проаналізовано цілі 

та результати дисципліни «Медична інформатика». 

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговує п. 1.2 дисертації «Зміст 

інформаційних технологій в системі фахової підготовки майбутніх лікарів». 

Зокрема, автор на прикладі детального розгляду таких дисциплін як: 

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

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

професійним спрямуванням» довела, 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.  
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Дисертанткою доведено, що впровадження в освітній процес вищої 

медичної школи комп’ютерних технологій сприяє формуванню професійної 

компетентності майбутнього лікаря та є об’єктивним процесом розвитку 

сучасної професійної освіти. 

У другому розділі – «Педагогічні умови формування 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ» – схарактеризовано 

педагогічні умови розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій; теоретично обґрунтовано критерії, показники та 

рівні готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення засобами ІТ; 

окреслено проблематику та суперечності проблеми розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій. 

Дисертанткою з’ясовано, 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 у 

навчанні та професійній діяльності; 2) забезпечення навчального процесу 

штатом викладачів із 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 здобувачів освіти засобами інформаційних 

технологій із метою їхнього саморозвитку; 5) забезпечення активного 

використання здобувачами освіти програм МКХ-10, ІСРС-2 та «Мала 

експертна система»; 6) впровадження у навчальний процес моніторингу 

рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних технологій 

серед здобувачів освіти. Виділені педагогічні умови перебувають у тісному 

взаємозв’язку між собою та разом спрямовані на досягнення поставленої 

мети.  

У третьому розділі ‒ «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов формування рівня самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами ІТ» – з метою встановлення та підтвердження гіпотези дослідження 

й апробації запропонованих педагогічних умов розвитку самовдосконалення 
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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. 

Як позитивне слід відзначити розроблений та апробований 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.  

Дисертанткою 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.  

Дисертаційна робота О. А. Габорець за своїм змістом і формою є 

завершеним самостійним дослідженням, в якому здійснено науково-

теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації 

У цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи, висловимо деякі зауваження та побажання 

дискусійного характеру: 

1. Робота значно виграла б, якби автор розглянула більшу кількість 

закордонних джерел із проблеми дослідження та представила аналіз досвіду 

й врахувала підходи до розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів у 

країнах світу та ЄС. 

2. Потребує конкретизації обґрунтування практичного значення 

дослідження, зокрема, щодо можливості реалізації апробованого навчально-

методичного доробку у професійній підготовці та на курсах підвищення 
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кваліфікації лікарів для організації наукових досліджень та професійної 

самореалізації. 

3. У першому розділі, на нашу думку, треба більш детально подати 

аналіз навчальних планів та програм медичних ЗВО з фахової підготовки 

майбутніх лікарів. 

4. На нашу думку, в роботі доцільно було б визначити специфіку 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій на різних освітніх рівнях – бакалавр, магістр. 

5. У тексті дисертації мають місце окремі огріхи редакційного 

характеру, переобтяження складними синтаксичними конструкціями. 

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових виданнях 

 Основний зміст і 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. 

На основі аналізу змісту публікацій О. А. Габорець можна 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено 

достатньо повно. 

Ідентичність змісту автореферату й основних положень 

дисертації 

Структурна побудова, зміст, висновки, що викладені в авторефераті, 

повністю відображають основні положення дисертації. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів» 

Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави 

для висновку про те, що дисертація «Розвиток самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій» є завершеною, самостійно  
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