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З присутніх науково-педагогічних та наукових працівників кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 7 докторів наук та 3 кандидати наук – 

фахівці за профілем представленої дисертації. 

Головуюча засідання – Філоненко Оксана Володимирівна, доцент 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, 

доцент. 

СЛУХАЛИ: Доповідь аспірантки кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Габорець Ольги Андріївни за матеріалами дисертації: «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій», 

представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки.  

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри лінгводидактики та іноземних мов Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Л. Л. Смірнова. Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

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

Доповідачка обґрунтувала актуальність обраної теми, визначила мету, 

завдання, охарактеризувала об’єкт та предмет дослідження, виклала основні 

наукові положення та висновки, що виносяться на захист, вказала науково-

практичну значущість роботи, зазначила про впровадження результатів 

дослідження. 

Авторка зазначила, що у дисертації 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. 

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 твердження про надзвичайну важливість 

використання ІТ в системі фахової підготовки майбутніх лікарів з метою 

розвитку їхнього самовдосконалення.   

Визначено таку структуру готовності майбутніх лікарів розвивати 

самовдосконалення, яка включає в себе взаємопов’язані критерії: 
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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). 

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. 

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», 

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.  

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. 
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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. 

По доповіді було задано 8 запитань, на які доповідачка дала 

правильні і ґрунтовні відповіді. Питання задавали: 

Радул Ольга Сергіївна, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна 

Ольго Андріївно, уточніть, будь ласка, чи вдалося вам сформулювати 

власну дефініцію самовдосконалення майбутніх лікарів? 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Дякую за запитання. Так, звісно. 

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 та навичок відповідно до соціальних вимог, 

умов професійної діяльності і людських моральних якостей. 

Савченко Наталія Сергіївна, професор кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна 

Ольго Андріївно, в чому полягає особливість Вашої структурної моделі 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ? 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Структурна модель розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій 

була впроваджена за рахунок низки складових, а саме: аналітико-

діагностична, інформаційно-організаційна, діяльнісно-корекційна, 

контрольно-рефлексивна.  

Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. Шановна Ольго 

Андріївно, уточніть, будь ласка, з яких етапів складалась Ваша 

дослідницько-експериментальна робота? 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Дослідно-експериментальна 

робота 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.  

Філоненко Оксана Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент. Шановна Ольго 

Андріївно, уточніть, будь ласка, які методологічні підходи були найбільш 

ефективними у Вашому дослідженні? 
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Габорець О. А.: Дякую за запитання. 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. 

Радул Валерій Вікторович, завідувач кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, професор. Шановна 

Ольго Андріївно, уточніть, показники визначеного Вами рефлексивно-

регулюючий критерію готовності майбутніх лікарів до самовдосконалення з 

використанням інформаційних технологій. 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Рефлексивно-регулюючий 

критерій передбачає:  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. 

Бабенко Тетяна Василівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент. Шановна 

Ольго Андріївно, за рахунок чого буде впроваджуватись перша педагогічна 

умова – формування середовища націленого на посилення мотивації 

майбутніх лікарів до використання інформаційних технологій в навчанні та 

професійній діяльності? 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Посилення мотивації до 

використання інформаційних технологій в навчанні та професійній 

діяльності ми сформулювали за наступним алгоритмом: ознайомити 

студентів-медиків з національним тестом на цифрову грамотність для 

медиків та запропонувати перевірити свої знання; 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. 

Дубінка Микола Михайлович, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук. Шановна Ольго 
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Андріївно, можете навести приклад використання студентами якоїсь з 

програм (МКХ-10, ІСРС-2 чи «Мала експертна система») як ефективної 

можливості розвитку самовдосконалення? 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Наприклад, використовуючи 

Міжнародну статистичну класифікацію хвороб (МКХ-10) студент може з 

легкістю представи такі дані за домомогою кодів: «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)». 

Кравцова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук. Шановна Ольго 

Андріївно, уточніть експериментальну базу дослідження та кількість 

респондентів, охоплених експериментом. 

Габорець О. А.: Дякую за запитання. Дослідження здійснювалося на 

базі Донецького національного медичного університет, Міжнародного 

європейського університету та Тернопільського національного медичного 

університету імені І. Я. Горбачевського. Всього дослідженням було 

охоплено 420 респондентів. 

Габорець О. А.: Дякую за запитання.  

Виступи присутніх. 

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий 

керівник кандидат педагогічних наук, доцент Л. Л. Смірнова, яка 

відзначила, що у процесі підготовки за освітньо-професійною програмою за 

спеціальністю 011 — Освітні, педагогічні науки, Ольга Андріївна Габорець, 

повністю виконала індивідуальний навчальний план, набула належні 

теоретичні знання, уміння й навички, сформувала теоретичні та науково-

пошукові компетентності дослідника, достатні для бачення нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності. 

Здобувачка також, на належному рівні оволоділа методологією наукової та 

педагогічної діяльності, що знайшло реалізацію в процесі проведення нею 

власного дослідно-експериментального дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Актуальність виконаного дисертаційного дослідження здобувачка 

пояснює 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. 
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Наукова новизна отриманих результатів пояснюється тим, що 

обґрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій, яке визначено як 

міждисциплінарне явище, що розвивається в процесі навчальної діяльності і 

виявляється в професійно орієнтованій особистості майбутнього лікаря, 

націленій відповідати сучасним вимогам; визначено критерії, показники та 

рівні розвитку цього процесу; окреслено специфіку педагогічних умов 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ; теоретично обґрунтовано 

й експериментально перевірено структурну модель розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в 

процесі фахової підготовки у вищих навчальних медичних закладах. 

Відповідно до визначених завдань дослідження, з метою окреслення 

способів розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ в 

процесі навчання, які сприятимуть формуванню мотивації до самоосвіти та 

безперервному професійному саморозвитку фахівців, досліджено поняття 

критеріїв, показників та рівнів розвитку самовдосконалення засобами ІТ 

майбутнього медичного працівника. Крім того, визначено таку структуру 

готовності майбутніх лікарів розвивати самовдосконалення, яка включає в 

себе взаємопов’язані критерії: мотиваційний, когнітивний, особистісно-

розвиваючий, рефлексивно-регулюючий. Водночас, було розроблено 

показники означеної проблеми, що дозволило визначити три рівні розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів з використанням інформаційних 

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

(креативний). 

З метою визначення рівня самовдосконалення студентів вищих 

медичних закладів за допомогою засобів інформаційних технологій, було 

розроблено опитувальник, що надало можливість формалізувати якісні 

характеристики визначених критеріїв, показників та рівнів. 

В ході реалізації педагогічних умов, окреслено проблематику та 

суперечності проблеми розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

Обґрунтовано, що теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій спирається на сутнісні характеристики таких методологічних 

підходів, як: аксіологічний, особистісно зорієнтований, суб’єктний, 

діяльнісний. 

Аналіз даних методологічних підходів надав можливість визначити 

значимість одних із найважливіших в системі фахової вищої медичної 

освіти підходів, а саме особистісно-зорієнтованого, компетентнісного та 

інтегрованого підходу до розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій. 

Спираючись на практичну доцільність та на основі теоретичного 

узагальнення визначено, що розвиток у студентів-медиків 

самовдосконалення засобами ІТ залежить від реалізації комплексу таких 

педагогічних умов: формування середовища націленого на посилення 
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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 визначено 

форми та методи, що використовуються на заняттях з дисципліни «Медична 

інформатика». Охарактеризовано етапи здійснення розвитку особистісного 

самовдосконалення засобами інформаційних технологій. 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. З цією метою розроблено та впроваджено ряд практичних завдань з 

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

самовдосконалення майбутніх лікарів, що забезпечило створення  професіно 

мотивуючого середовища медичного закладу. Впровадження та реалізація 

визначених педагогічних умов, в процесі експериментальної перевірки, 

засвідчили позитивну динаміку зростання у студентів рівнів сформованості 

самовдосконалення саме завдяки використанню ІТ. 

Підсумковий етап, під час якого було експериментально перевірено 

розроблену структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій, застосовано ряд методів 

математичної статистики, дав можливість отримати якісні показники й 
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визначити збільшення відсотку студентів за рівнями сформованості 

самовдосконалення у порівнянні із формувальним та підсумковим зрізом. 

Порівняно із формувальним зрізом, підсумковий зріз продемонстрував 

таку позитивну динаміку: за мотиваційним критерієм кількість студентів з 

творчим рівнем розвитку самовдосконалення засобами ІТ в 

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

розвиваючий –  9,4 %, рефлексивно-регулюючим – 9,6 %. Узагальнюючи 

вище наведені результати зрізів, констатовано, що в середньому 9,2 % 

студентів експериментальних груп медичного університету мають творчий 

рівень розвитку самовдосконалення засобами ІТ, що ще раз підтверджує 

висунуту нами гіпотезу про розробку та впровадження визначених 

педагогічних умов, як необхідних при розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в процесі фахової 

підготовки у вищих навчальних медичних закладах. 

З огляду на вище зазначене, вважаю, що дисертаційне дослідження 

О.А. Габорець є актуальним, самостійним, таким, що розкриває новий 

напрямок досліджень розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій в контексті професійного саморозвитку 

особистості. 

В процесі виконання дисертаційного дослідження здобувачка показала 

себе як свідомий, творчий, спроможний до вирішення різноманітних завдань 

дослідник. 

Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що здобувачка повністю 

виконала відповідну освітньо-наукову програму та підготувала дисертацію 

на високому науковому рівні. За змістом дисертаційна робота на тему 

«Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних 

технологій» відповідає вимогам «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167. На основі всього 

цього вважаю, що Габорець Ольга Андріївна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки. 

З оцінкою дисертації Габорець Ольги Андріївни виступили 

рецензенти: 

– професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук, професор Шандрук С. І., яка зазначила, що процес 

підготовки майбутніх лікарів є досить складним і довготривалим. Його мета 

полягає не тільки в засвоєнні студентами системи знань, умінь і навичок, але 

й у формуванні у них цілої низки ключових компетентностей, які сьогодні є 

головними показниками якості підготовки спеціалістів. Їх формуванню 

сприяє така організація освітнього процесу, яка зводиться до створення 

відповідних педагогічних умов і ситуацій, які будуть спонукати студентів-

медиків до самовдосконалення засобами інформаційних технологій.  

Актуальність виконаного дисертаційного дослідження здобувачка 

пояснює тим, що сучасне інформатизоване суспільство ставить перед 
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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. 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними 

загальними висновками, списком використаних джерел, змістовними 

додатками, що відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу 

підпорядковано меті та завданням дослідження, а підсумками є наукові 

висновки. Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір 

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

аргументувала використання обраних методів дослідження. Авторка 

поставила перед собою мету – обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективності педагогічних умов розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій, реалізація якої їй 

повністю вдалася. 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, 

матеріали дослідження можуть збагатити зміст ряду навчальних дисциплін, 

а саме «Медична інформатика», «Медична та біологічна фізика», 

«Англійська мова за професійним спрямуванням» та інші. В цілому 

заслуговує на схвалення ціла низка результатів дослідження. Зокрема, 

результати дослідження, подані у п. 3.1. і п. 3.3.  

Здобувачем проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої медичної освіти. Матеріали 

дисертації пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на міжнародних 

та всеукраїнських наукових конференціях. Основні результати дослідження 

достатньо повно висвітлені у наукових працях. Подана дисертаційна робота 

свідчить про наукову зрілість дисертантки, її вміння бачити актуальні 

проблеми професійної освіти, готовність розв’язувати їх на достатньому 

науковому рівні.  

В цілому дисертаційна робота О. А. Габорець за своїм змістом і 

формою є завершеним самостійним дослідженням. Високо й позитивно 

оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної роботи, висловимо 

деякі зауваження та побажання дискусійного характеру:  

1. У коментарі до таблиці «Цілі та результати дисципліни «Медична 

інформатика»» підрозділу 1.2. слід вказати за який рік розглядалися робочі 

програми.  

2. В підрозділі 1.2. бажано деталізувати можливості розвитку 

самовдосконалення майбутніми лікарями за допомогою ресурсу 

Інтерактивний стіл Sectra  

3. Внести зміни у формулювання підрозділу 1.1. дисертації.  
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Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

публікацій. 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. Аналіз здійсненого наукового дослідження дає підстави 

для висновку про те, що дисертація Габорець Ольги Андріїївни «Розвиток 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій» 

є завершеною, самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме 

теоретичне й прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає 

вимогам наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р. 

«Про затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а також відповідає 

вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів 

України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подане до розгляду 

спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки.  

– доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук, професор Галета Я. В., який зазначив, що на 

сучасному етапі розбудови системи вищої освіти актуалізується потреба 

суспільства в підготовці працівника нового типу – освіченої, компетентної, 

творчої особистості, яка здатна швидко й оперативно реагувати на зміни в 

професійному середовищі та самовдосконалюватись протягом усього життя, 

тож актуальність поданого дослідження не викликає сумнівів. 

Наукова новизна дослідження пояснюється тим, що вперше 

обґрунтовано теоретичні й методичні засади розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій, яке визначено як 

міждисциплінарне явище, що розвивається в процесі навчальної діяльності і 

виявляється в професійно орієнтованій особистості майбутнього лікаря, 

націленій відповідати сучасним вимогам; визначено критерії, показники та 

рівні розвитку цього процесу; окреслено специфіку педагогічних умов 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ; теоретично обґрунтовано 

й експериментально перевірено структурну модель розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в 

процесі фахової підготовки у вищих навчальних медичних закладах. 

Структура дисертації представлена вступом, трьома розділами, 

висновками до розділів, ґрунтовними загальними висновками, списком 

використаних джерел, інформативними додатками та відповідає вимогам 

щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії.  

Зміст кожного розділу підпорядковано меті та завданням дослідження, 

а підсумками є наукові висновки. Авторка на достатньому науковому рівні 

обґрунтувала вибір теми, її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, 

предмет, аргументувала використання обраних методів дослідження. У 

процесі обґрунтування та експериментальної перевірки ефективності 
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педагогічних умов розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій дисертанткою було запропоновано структурну 

модель цього розвитку. Дану модель було експериментально перевірено. 

 Ряд методів математичної статистики, які було застосовано 

дисертанткою, дав можливість отримати якісні показники й визначити 

збільшення відсотку студентів за рівнями сформованості 

самовдосконалення у порівнянні із формувальним та підсумковим зрізом. 

Отже, дисертаційна робота О. А. Габорець за своїм змістом і формою є 

завершеним самостійним дослідженням. Наукове і практичне значення 

дисертаційної роботи не викликає сумнівів та високо оцінюється, проте,  

висловимо деякі зауваження та побажання дискусійного характеру: 

1. В описі структурної моделі бажано деталізувати роль 

інформаційних технологій в розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів 

через запропоновані практичні завдання з курсу «Медична інформатика». 

2. Результати наукових розвідок в підрозділі 2.1. бажано 

систематизувати через створення графічного відображення. 

3. Доопрацювати висновки до третього розділу, узагальнивши 

результати проведеної експериментальної роботи.   

Основні результати дослідження апробовано на достатній кількості 

науко-практичних конференцій, закордонних зокрема. 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. Аналіз 

дисертації та опублікованих праць дає підстави для висновку про те, що 

дисертація Габорець Ольги Андріїївни «Розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій» є завершеною, 

самостійно виконаною науковою працею, що має вагоме теоретичне й 

прикладне значення, заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р. «Про 

затвердження вимог щодо оформлення дисертації», а також відповідає 

вимогам, передбаченим п. 10 «Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії» (Постанова Кабінету Міністрів 

України № 167 від 6.03.2019 р.), і може бути подане до розгляду 

спеціалізованої вченої ради на предмет допуску до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011– Освітні, 

педагогічні науки.  

З оцінкою дисертації також виступили присутні на фаховому семінарі 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти: 

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Савченко Н. С. вказала, що у роботі чітко 

сформульовано позиції, що обумовили вибір теми. Адже, 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 
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лікарів у наш час не може обмежуватись лише засвоєнням ними фахових 

знань, умінь та навичок, якщо вони прагнуть відповідати професійним 

викликам сьогодення. 

Дисертація відзначається логікою побудови наукового апарату: чітко 

сформульована мета, завдання дослідження, об’єкт, предмет, наукова 

новизна роботи. 

Заслуговує на увагу широка джерельна база та апробація результатів 

дослідження на науково-практичних конференціях різних рівнів. 

Зокрема, дослідницею вперше обґрунтовано теоретичні й методичні 

засади розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій; визначено педагогічні умови самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами ІТ та окреслено їхню специфіку; теоретично 

обґрунтовано й експериментально перевірено структурну модель розвитку 

самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій в 

процесі фахової підготовки у вищих навчальних медичних закладах. 

Результати дослідження сприятимуть розширенню наукових уявлень 

про специфіку розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. 

Особливості цього процесу складуть основу для нових підходів до 

професійної освіти сучасного лікаря в Україні. 

Савченко Н. С. підтримала рецензентів і відзначила, що дисертаційне 

дослідження слід оцінити позитивно та рекомендувати його до розгляду у 

спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Окольнича Т. В. зазначила, що дисертаційне 

дослідження Габорець Ольги Андріїївни «Розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій» є самостійним 

завершеним дослідженням актуальної проблеми сучасної професійної 

освіти. 

Структура дисертації Габорець О. А. логічно продумана, розглянуті 

наукові положення вірогідні, що забезпечується їх теоретичну 

обґрунтованістю, використанням комплексу методів, адекватних меті й 

завданням дослідження. Дисертаційна робота містить у своїй структурі три 

розділи, кожний із яких характеризується певним внеском у розвиток 

означеної проблеми.  

У дисертації розроблено, науково обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність педагогічних умов самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій. 

У ході діагностики здобувачем експериментально доведено 

ефективність розробленої структурної моделі самовдосконалення майбутніх 

лікарів та експериментально перевірити її ефективність у освітньому 

процесі закладу вищої медичної освіти. 

Робота відзначається практичною спрямованістю. Матеріали 

дисертації можуть бути використані в подальших наукових розвідках щодо 

розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів. У роботі було доведено 
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вагомість впровадження інформаційних технологій як засобу для розвитку 

самовдосконалення. 

Практичними здобутками наукового дослідження можна 

послугуватися при укладанні спецкурсів і спецсемінарів для вищих 

медичних закладів; 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. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що 

визначені завдання реалізовано, мета досягнута. 

Високо оцінюючи результати дослідження, Окольнича Т. В.  

підтримала думку рецензентів, що дисертаційне дослідження слід оцінити 

позитивно та рекомендувати його до розгляду у разовій спеціалізованій 

вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Філоненко О. В. дала позитивну оцінку дисертаційному 

дослідженню в цілому. Зазначила, що Габорець О. А. комплексно й всебічно 

висвітлила наукову проблему, яка до цього часу не була предметом 

спеціального вивчення. 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. Тому дослідження Габорець О. А. є актуальним у контексті 

удосконалення підготовки майбутніх сімейних лікарів. 

Робота характеризується логічно виваженою структурою, що охоплює 

окреслене коло дослідницьких завдань і відображає досягнення поставленої 

мети. 

Схвалення заслуговує вирішення в роботі низки дослідницьких 

завдань, а саме: на основі аналізу наукової літератури охарактеризовано 

сутність та основи самовдосконалення майбутніх лікарів; визначено зміст ІТ 

в системі фахової підготовки майбутніх лікарів; визначено критерії, 

показники і рівні сформованості розвитку майбутніх лікарів засобами ІТ; 

визначено та обґрунтовано педагогічні умови розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами ІТ; розроблено структурну модель 
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самовдосконалення майбутніх лікарів та експериментально перевірено її 

ефективність у освітньому процесі закладу вищої медичної освіти. 

Робота відзначається творчим пошуком, аргументованістю положень, 

доказовістю, новими підходами в оцінці подій і феноменів. 

Філоненко О. В. дійшла висновку, що дисертаційну роботу  

Габорець Ольги Андріїївни «Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами інформаційних технологій» слід вважати завершеним, самостійно 

виконаним дослідженням і таким, що може бути рекомендованим до 

розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, доктор 

педагогічних наук Радул О. С. наголосила на актуальності та значущості 

порушеної проблеми, на недостатній розробці й науковому обґрунтуванні 

цієї проблеми в теорії і практиці, на науковій новизні дослідження.  

У дисертації чітко сформульовано понятійний апарат дослідження. 

Відповідно до об'єкта і предмета визначено мету, у логічному взаємозв'язку 

з ними висунуті завдання, які надалі підтверджені результатами 

дисертаційного дослідження. У роботі рельєфно представлено ступінь і 

основні напрями наукової розробки досліджуваної проблеми. Реалізація 

авторського наукового пошуку відображена і в науковій новизні, яка є і 

беззаперечною, і очевидною.  

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, авторкою була розроблена структурна модель цього розвитку. 

Основні складові структурної моделі розвитку самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій: аналітико-

діагностична складова, яка ґрунтується на процесі самопізнання 

особистості; інформаційно-організаційна складова, що пов’язана з 

процесами самопроектування; діяльнісно-корекційниа складова, яка 

основується на процесах самодіяльності та самоконтролю; контрольно-

рефлексивна складова, яка пов’язана з процесами самоконтролю. 

Отримані в процесі дослідження результати дали дисертанту підстави 

для формулювання аргументованих висновків. 

Радул О. С. підтримала рецензентів і зазначила, що дисертаційна 

робота Габорець О. А. є оригінальним, самостійним, завершеним 

дослідженням, яке має наукову цінність та практичну значущість і може 
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бути рекомендована до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 – Освітні, 

педагогічні науки. 

Заслухавши і обговоривши доповідь Габорець Ольги Андріїївни, а 

також за результатами попередньої експертизи представленої дисертації на 

фаховому семінарі кафедри педагогіки та менеджменту освіти, прийнято 

наступні висновки щодо дисертації «Розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій». 

Висновок 

фахового семінару кафедри педагогіки та менеджменту освіти про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації «Розвиток самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій» на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки 

Актуальність теми. 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 вищих навчальних закладах 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 дісно потребує українська медицина сьогодні. 

Водночас, суспільство вимагає від людей, яким довіряє життя і 

здоров’я свого населення, кришталевої чистоти та високої моральності – має 

на це повне право. Сформувати ці надвисокі 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, націлену 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. 

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 
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фахівців та наявністю в студентів внутрішньої мотивації до постійного 

вдосконалення своїх професійних і особистісних якостей, тобто потреби у 

самовдосконаленні засобами інформаційних технологій (ІТ). 

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 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 вищих медичних навчальних закладах. 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 
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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 недостатня 

обґрунтованість теоретичних і практичних аспектів розв’язання, наявні 

протиріччя та потреби ринку праці в компетентних лікарях за сучасними 

вимогами, а також недостатність спеціальних досліджень у цій галузі, 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи – «Розвиток самовдосконалення 

майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційне дослідження пов’язана з науково-дослідною роботою 

кафедри педагогіки та менеджменту освіти як складника комплексної 

наукової теми – «Соціально-професійне ставлення особистості» (державний 

реєстраційний номер № 0116U003481), що входить до переліку наукових 

досліджень Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка та НДР МОН України «Соціальна зрілість як 

характеристика соціально-професійного становлення фахівця» (011 

U00722). Тему дисертаційної роботи затверджено рішенням вченої ради 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (протокол №2 від 24 вересня 2018 року). 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів. 

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї і 

розробки, що дозволили вирішити поставлені завдання. Робота містить 

теоретичні та методичні положення і висновки, сформульовані 

дисертанткою особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи 

гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для 

підкріплення результатів здобувача. 

Достовірність результатів дослідження підтверджена теоретико-

методологічною обґрунтованістю його основних положень; застосуванням 

методів, адекватних до предмета, мети та завдань дисертації; зіставленням 

отриманих даних з результатами інших досліджень.  

Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з 

відомими дослідженнями аналогічного характеру. Вперше обґрунтовано 

теоретичні й методичні засади розвитку самовдосконалення майбутніх 

лікарів засобами інформаційних технологій;  

– визначено педагогічні умови самовдосконалення майбутніх лікарів 

засобами ІТ та окреслено їхню специфіку;  

– теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

структурну модель розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами 

інформаційних технологій в процесі фахової підготовки у вищих 

навчальних медичних закладах. 
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Результати дослідження сприятимуть розширенню наукових уявлень 

про специфіку розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ. 

Особливості цього процесу складуть основу для нових підходів до 

професійної освіти сучасного лікаря в Україні. 

Практична цінність 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 засобу для розвитку 

самовдосконалення. 

Практичними здобутками наукового дослідження можна 

послугуватися при укладанні спецкурсів і спецсемінарів для вищих 

медичних закладів; 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. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського (довідка №193 від 15 червня 2021 року), Міжнародного 

європейського університету (довідка №205 від 23 червня 2021 року) та 

Донецького національного медичного університету (довідка №209 від 30 

червня 2021 року). 

Основні положення та результати дисертації були представлені на 

науково-практичних та наукових конференціях, зокрема міжнародних: 

«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 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. 

Оцінка структури дисертації, її мови і стилю викладання. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного 

розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Дисертація написана грамотною українською мовою, стиль 

викладання матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі. 

Перелік наукових праць, які відображають основні результати 

дисертації. Результати дослідження відображено в 22 наукових працях, 
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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. 
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