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Отже, стан сформованості морально-етичної культури підлітків в умовах превалювання 
сучасної музики можливо діагностувати за когнітивно-рефлексивним, емоційно-чуттєвим та 
поведінковим критеріями, а також відповідними показниками.  
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ЗМІШАНА ФОРМА НАВЧАННЯ ІНТЕРНІВ АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГІВ В 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

В теперішній час наша країна знаходиться в стані повномасштабної війни. Ракетні 
удари по містах України та повітряні тривоги стали викликом для всіх учасників освітнього 
процесу в закладах вищої освіти. Необхідність продовження освітнього процесу в таких 
умовах заставили освітян шукати засоби, які б дозволили продовжувати навчальний процес 
в такий складний час. Настав час інновацій та експериментів в українській вищій освіті. 

Під впливом інформаційних факторів в освіті сформувалася компетентнісна парадигма, 
за якою здійснюється перехід від концепції «освіта на все життя» до концепції «освіта 
впродовж життя». У свою чергу інформатизація змінює освітню систему з орієнтацією на 
нову інформаційну культуру, підвищення доступності якісної освіти шляхом розвитку 
дистанційного навчання та засобів інформаційної підтримки освітнього процесу сучасними 
інформаційними і телекомунікаційними технологіями [1, с.232]. 

Національна стратегія розвитку освіти визначає напрямки перебудови вітчизняної 
освіти у зв’язку з необхідністю інтеграції в європейський і світовий освітній простір, 
приведення вищої освіти до європейських стандартів, урізноманітнення моделей організації 
освітнього процесу [2]. 

Щоб досягти високих результатів у закладах вищої освіти в період воєнного стану 
потрібно впровадження змішаного навчання, яке є інноваційною формою організації 
освітнього процесу, якісно новим підходом, що змінює традиційні ролі викладача та 
здобувачів вищої освіти. 

Інтернатура є невід’ємною частиною безперервного процесу підготовки у вищому 
медичному навчальному закладі освіти. Це перший етап післядипломного навчання лікаря. 
Метою цього етапу є формування у лікарів інтернів професійної компетентності фахівця 
для самостійної практичної діяльності. Це обумовлює впровадження в освітній процес 
сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій поряд з традиційними формами 
навчання [3, с. 63]. 

Програма підготовки в інтернатурі з акушерства та гінекології – єдиний комплекс 
освітніх та практичних компонентів, спланованих і організованих закладами вищої освіти і 
базами стажування з метою забезпечення набуття лікарями-інтернами компетентностей, 
необхідних для отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста, їх професійної готовності до 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668849:%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668849:%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668849:%D1%81%D0%BE%D1%86.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.
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самостійної діяльності за фахом, який ґрунтується на академічній доброчесності, медичній 
етиці та деонтології, доказовій медицині. 

За період підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни повинні оволодіти компетенціями, 
знаннями та навичками, які визначені індивідуальним навчальним планом та програмою 
підготовки в інтернатурі. Програму підготовки в інтернатурі складено з урахуванням вимог 
Європейської ради та Коледжу акушерства та гінекології (EBCOG) до підготовки фахівців 
акушерів-гінекологів [4]. 

В перелік обов’язкових компетентностей по закінченню інтернатури входять: 
інтегральна компетентність, загальні компетентності і професійні компетентності. Для 
досягнення цієї мети у контексті організації освітнього процесу в умовах воєнного стану 
використовуємо три основні компоненти змішаного навчання, які можна реалізувати в 
інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти: традиційне навчання 
(традиційні заняття в аудиторії під керівництвом викладача), самостійне навчання 
(самостійна робота інтернів: виконання практичних і лабораторних робіт, пошук 
навчальних матеріалів; робота у хмарних середовищах та з онлайн-сервісами) та спільне 
онлайн-навчання (робота інтернів та викладачів у режимі синхронної взаємодії онлайн, 
приміром, проведення лекцій та семінарів). 

Для того, щоб не створювати скупчення лікарів інтернів під час воєнного стану, для 
освоєння теоретичного матеріалу лекції та семінари проводяться в онлайн-режимі. Для роботи 
в онлайн-режимі використовується програма Microsoft Teams, яка поєднує в собі всі потрібні 
інструменти для навчального процесу. Програма дозволяє реалізацію освітньої програми та 
включає в себе створення освітніх ресурсів та об’єктів: конструктори тестів, інтерактивні 
завдання, зворотній зв’язок, електронні журнали, календарі тощо. Під час лекцій 
використовуються презентації Power Point. В режимі реального часу після лекцій даються 
відповіді на запитання. Під час семінарських занять лікарі інтерни представляють свої 
презентації по темі занять, після яких проводиться обговорення навчального матеріалу. Після 
кожного семінару для оцінювання отриманих знань використовуються тестові завдання. 

Для освоєння професійних компетентностей використовуються традиційні заняття в 
стимуляційних класах під керівництвом викладача. Для запобігання скупчення лікарів 
інтернів групи розподілені по базах, на яких обов’язково повинні бути бомбосховища. 
Кожна компетенція, практичні навички визначаються в діапазоні від «А» до «D»: від «Знає 
та описує» до «Виконує, вчить або контролює молодших інтернів у демонстрації та 
виконанні». Освоєння професійних компетентностей відбувається на протязі трьох років 
навчання в інтернатурі. 

Таким чином, із вищезазначеного можна зробити висновок, що важливим аспектом 
змішаного навчання під час воєнного стану є розмежування навчального матеріалу, що 
вивчається в аудиторії, з тим, який вивчається в електронному інформаційно-освітньому 
середовищі. Також при використанні змішаного навчання лікарів-інтернів слід чітко 
визначити види діяльності, які вони виконуватимуть, методи навчання при різних формах 
організації навчальної роботи, систему контролю і самоконтролю. Таким чином, об’єднання 
двох важливих компонентів змішаного навчання (знання, вміння викладача та електронні 
інструменти) дають змогу під час воєнного стану в країні організувати навчання лікарів-
інтернів на високому рівні. 
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