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Процес інформатизації суспільства 
став одним з найбільш значущих і глобаль-
них у сучасності. Для будь-якої країни сту-
пінь її економічного та технологічного роз-
витку, добробуту суспільства пропорційний 
середньому рівню знань, уміння, навичок і 
кваліфікацій її активного населення [2]. З 
метою забезпечення соціально-економічного 
розвитку інформаційного суспільства необ-
хідним є виробництво інформації та знань, 
яке передбачає впровадження в практику 
нових прогресивних концепцій, новітньої 
педагогічної технології та науково-
методичних досягнень [4]. Розвиток високих 
технологій у все більших масштабах підви-
щує попит на інтелектуальність в освіті ши-
роких мас населення. Сутність процесу ін-
форматизації суспільства грунтується на 
активному інформаційному обміні. Це кар-
динально змінює стан системи освіти в сус-
пільстві. В сучасному світі рух людства до 
інформаційного суспільства лежить через 
дистанційне навчання. Освіта стає інструме-
нтом взаємопроникнення знань і технології у 
глобальному масштабі будь-якої країни [3].  

Дистанційне навчання – це індивідуа-
лізований процес передання і засвоєння 
знань, уміння, навичок та способів пізнава-
льної діяльності людини, який відбувається 
за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників навчання в спеці-
алізованому середовищі, створеному на 
основі сучасної психолого-педагогічної та 
інформаційно-комунікаційної технології.  

Ідея освіти на відстані не є новою. 
Вона виникла з усвідомлення суспільством 
необхідності навчання без відриву від про-
фесійної діяльності великої кількості лю-
дей. Піонером застосування дистанційного 
навчання став заснований у 1969 р. Відкри-

тий університет Великобританії – навчаль-
ний заклад нового типу, світовий лідер в 
галузі дистанційної освіти. 

Дистанційна освіта у всьому світі займає 
своє соціально-значуще місце в освітній сфері. 
Поява дистанційного навчання не є випадко-
вим явищем – це закономірний етап розвитку 
та адаптації освіти до сучасних умов. 

У кінці 1997 р. в 107 країнах діяло 
близько 1000 навчальних закладів дистан-
ційного типу. Кількість тих, хто здобув ви-
щу освіту в системі дистанційної освіти, в 
1997 р. становила близько 50 млн. осіб, у 
2000 р. – 90 млн. за прогнозами, у 2023 р. 
складатиме 120 млн. [1].  

Системи дистанційної освіти ґрунту-
ються на основних базових принципах: 

а) доступність навчання завдяки наяв-
ності персонального комп’ютера та мережі 
«Інтернет»; б) максимальне використання 
різноманітних способів подання інформації 
шляхом використання “мультимедійного 
оснащення”, при допомозі якого можливо в 
максимальному ступені адаптувати та на-
близити процес передачі знань до реального 
спілкування; в) достовірність сертифікації 
знань на основі тестування. Однак при від-
сутності очного контакту виникає проблема 
– чи не склала іспит інша особа.  

Дистанційна освіта є багатостадійною, 
як і будь-який навчальний процес, а можли-
вості її залежать від організації стадій на-
вчання. 

Стадія мотивації. На успішність дис-
танційної освіти великий вплив здійснюють 
інтереси, мотивації та потреби індивідуума. 
Учень повинен мати бажання навчатися та 
усвідомлювати необхідність цього.  

Стадія організації. До організаційних 
форм навчання відносяться лекції, практич-
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ні, лабораторні, семінарські заняття та ін., 
на яких учень може отримувати рекоменда-
ції викладача, а також тематично-
календарні плани щодо навчання та оцінки 
рівня знань. Невід’ємною складовою даної 
стадії дистанційної освіти є самостійна ро-
бота студента. 

Стадія розуміння є кульмінаційною в 
дистанційному навчанні і залежить від інте-
лектуальної діяльності студента, уміння 
розібратися в навчальному матеріалі. На 
даному етапі у навчанні студента немалу 
роль відіграє викладач, який повинен оціни-
ти знання учня та добитися найкращого 
засвоєння ним матеріалу.  

На стадії контролю та оцінювання, 
підсумкового контролю об’єктивно оціню-
ється досягнутий учнем рівень знань. 

Для закріплення отриманих знань та 
уміння, доведення їх до рівня навиків та 
досвіду творчої діяльності існує стадія за-
кріплення отриманих знань.  

Наступна стадія узагальнення слу-
жить для закріплення знань на більш висо-
кому рівні. 

Основна частина. Використовуючи 
усі принципи та положення про дистанцій-
ну освіту, кафедра оториноларингології з 
курсом хірургії голови та шиї ІФНМУ в 
практику впровадила післядипломне пере-
датестаційне навчання для отоларингологів 
за новітньою технологією.  

Курс передатестаційного навчання 
(156 год) поділено на дві частини. Перша 
частина курсів (2 тижні) проводиться згідно 
з принципами дистанційного навчання, ко-
ли курсант самостійно ознайомлюється з 
навчальним матеріалом за допомогою тех-
нології мережі «Іnternet», а також повинен 
прослухати ряд лекцій працівників кафедри 
в режимі «on-line». Дану частину навчання 
курсант проходить за місцем роботи без 
відриву від виробництва. Друга частина 
курсів (2 тижні) проводиться на базі відді-
лення мікрохірургії ЛОР-органів ОКЛ м. 
Івано-Франківська і має практичний харак-
тер, де курсанти засвоюють і відпрацьову-
ють практичні навички, є активними учас-
никами діагностично-лікувального процесу 
під керівництвом працівників кафедри. 

Викладачами кафедри створено інтер-
нет-сторінку, яка вміщує повний об’єм ін-

формації про категорії курсів, містить інфо-
рмацію про викладачів кафедри, які прово-
дять курси, та надає право доступу зареєст-
рованим особам до інформаційних ресурсів.  

Для реєстрації на сайті розроблено 
спеціальну облікову інструкцію, яка в своє-
му складі містить ряд запитань щодо іден-
тифікації особи.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Окрім цього, в процесі анкетування 

курсанту запропоновано ряд запитань щодо 
категорії курсу навчання, який зацікавив 
користувача.  

 
 

 

 

 

 

 
  
 
Зареєстрована особа отримує інфор-

мацію про викладача, а також основні теми 
певного курсу. Курсант має право доступу 
до блоку «Ресурси курсу», який включає 
навчальний матеріал (лекції та перелік ре-
комендованої літератури). Запропоновані 
текстові файли містять інформацію про клі-
нічну анатомію та фізіологію ЛОР-органів, 
методи обстеження ЛОР-органів, а також 
інформацію про захворювання ЛОР-органів, 
включаючи найсучасніші дані світової ме-
дицини.  
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Дана рубрика містить багато цікавих 
ілюстрацій, схем, таблиць, з яких курсант 
має змогу почерпнути багато корисної ін-
формації з оториноларингології та суміж-

них галузей медицини. На даному сайті 
знаходиться багато цифрової інформації з 
різноманітних атласів, підручників, моног-
рафій. 
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Окрім текстових файлів, курсант має 
право доступу до фото- та відеоматеріалів 
щодо певної теми. 

За час навчання лікарі-курсанти є ак-
тивним учасниками дистанційних семінарів 
та лекцій, що дає змогу шляхом дискусії 
вирішувати певні задачі.  

З метою оцінки якості здобутих кур-
сантом знань, на завершення першої час-
тини курсів проводиться тестовий конт-
роль і оцінювання рівня знань в режимі 
«on-line». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки 
Враховуючи стрімкий розвиток 

комп’ютерно-інформаційної технології та 
впровадження її в життя, різко змінюється 
спосіб отримання вищої освіти в глобаль-
ному масштабі. Завдяки впровадженню в 
практику нових прогресивних концепцій, 
новітньої педагогічної технології та науко-
во-методичних досягнень на новому якіс-
ному рівні розвитку знаходиться дистанцій-
на освіта. Впровадження дистанційного 

навчання у вищій медичній школі є невід-
кладною ланкою післядипломної освіти 
лікарів різних спеціальностей, в тому числі 
отоларингологів.  

Дистанційне навчання лікарів дає змогу:  
1) забезпечити гнучкий графік на-

вчання;  
2) зменшити затрати часу курсантами 

на навчання;  
3) зменшити матеріальні витрати з бо-

ку держави.  
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