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АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТРИВАЛОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Циунчик Ю.Г.1, Бірюков В.С.1, Десятська Ю.В.1 
1 Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 

 

Вступ. Пандемія COVID-19, яка охопила весь світ, змінила звичний уклад 

життя людей у всіх сферах діяльності. Втручання пандемії відчула на собі і система 

вищої освіти. Заочна освіта, яка здавалася раніше неможливою в медичних 

університетах, стала реальністю, висвітлив очевидні недоліки в навчанні фахівців-

медиків: відсутність формування навичок комунікації і оволодіння біоетичними 

категоріями, командної роботи, безпосереднього контакту з хворим і його 

родичами.  

Мета дослідження. Провести аналіз якості тривалого дистанційного навчання 

в системі вищої медичної освіти. 

Матеріали і методи. Опитування та анкетування науково-педагогічних 

працівників клінічних кафедр (n=16) та студентів (n=45) 5-6 курсів Одеського 

національного медичного університету.  

Результати. Введення дистанційних технологій в освітній процес викликало 

ряд складнощів як для викладачів, так і студентів. На думку 13 викладачів (81,25%) 

і 24 студентів (53,33%), навіть докладний ілюстрований виклад матеріалу не 

замінював живого спілкування, при якому педагог може розставити акценти на 

найбільш значущих або важких, з позиції вивчення, моментах. Не було чіткого 

уявлення про якість засвоєння матеріалу: чи все зрозуміло, чи всі розділи вивчені в 

достатньому обсязі. Студенти не мали можливості задати уточнюючі питання. В 

результаті обмеженого часу, суттєво був зменшений об´єм зворотнього зв'язку. 

Студенти часто формально переглядали навчальні матеріали: статті, 

презентації, лекції, міжнародні керівництва, документи ВООЗ, посилання на 

літературні джерела. Тестові завдання виконувались найбільш активними учнями, 

після чоговідповіді передавались наступним групам. Схожа тенденція 

спостерігалась і під час виконання ситуаційних клінічних завдань. У частини 

студентів була відсутня мотивація вивчати лекції в презентаціях. 

38 студентів (84,44%) відмічали складнощі під час використання техніки, 

пов'язані з низькою швидкістю та перенавантаженістю інтернет-зв´язку, 

використанням безкоштовних (обмежених за часом) версій комунікаційних 

програм, відсутністю комп'ютерів у деяких студентів, використанням застарілих 

операційних систем, що не підтримують освітні платформи ZOOM, Microsoft 
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Teams, месенджери і соціальні мережі (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Youtube). 

В результаті чого відбувалися порушення в роботі освітнього процесу.  

14 викладачів (87,50%) відзначили, що підготовка до дистанційних занять 

супроводжувалася високою трудомісткістю розробки електронних курсів і  

значними витратами часу для розміщення лекційних матеріалів, тестових завдань, 

ситуаційних клінічних завдань на електронних ресурсах. Викладачами було 

зазначено значне збільшення професійного навантаження. 

На думку 15 викладачів (93,75%), дистанційна атестація не дозволяла 

об'єктивно оцінити рівень реальних знань студентів. Відзначалася суттєва 

невідповідність між екзаменаційною оцінкою та поточною успішністю. Після 

аналізу тестових завдань було виявлено, що більшість відповідей були списані; тоді 

як після аналізу відповідей на клінічні ситуаційні задачі та трактування результатів 

інструментальних дослідженьбули виявлені принципові помилки, що 

демонструють відсутність як базових знань, так і клінічного мислення у студентів.  

Висновки. Незважаючи на очевидні недоліки, в майбутньому дистанційна 

форма навчання в медичних вузах може мати свою частку в навчальному процесі. 

За відсутністю форс-мажорних ситуацій (пандемія) використання комбінованої 

форми навчання цілком виправдане і дозволяє без втрати якості навчання суттєво 

економити час викладачів і студентів, а також більш раціонально використовувати 

аудиторний фонд. У дистанційному режимі можуть проводитися лекції, веб-заняття 

з актуальних проблем медицини із залученням експертів-фахівців (дистанційний 

урок, семінар, конференція, ділова гра), поточний, рубіжний і проміжний тестовий 

контроль знань. У дистанційному форматі можна вирішити всі завдання медичної 

освіти, крім формування мануальних навичок і організації виробничої практики. В 

очній освіті доцільне використання можливостей систем дистанційного навчання 

для створення навчальних посібників, тренажерів когнітивних навичок, 

ситуаційних клінічних завдань, тестових завдань. Необхідно вдосконалювати 

відповідне навчально-методичне забезпечення процесу дистанційного навчання, 

впроваджувати нові форми викладання для підвищення рівня мотивації студентів. 

  


