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Навчальний процес є складовою час-

тиною загального процесу виховання всебі-
чно розвинутої особистості, що відповідає 
високому рівню потреб сучасного суспільс-
тва. Цей процес повинен забезпечити реалі-
зацію трьох функцій: освітньої, розвиваючої 
та виховної. Підвищення освітнього рівня 
лікаря, як головного фактора його конкуре-
нтоспроможності, є одним з основних за-
вдань медичної освіти на всіх етапах його 
формування. У цьому ключі одним з пріо-
ритетних напрямків є покращання індивіду-
ального підходу до розвитку творчих здіб-
ностей спеціаліста. В цьому процесі на сьо-
годні пріоритетна роль належить застосу-
ванню сучасних високотехнологічних інфо-
рмаційних методик [3, 9]. 

Інформаційні технології на сьогодні 
широко впроваджуються фактично в усі 
галузі охорони здоров'я,завдяки чому меди-
цина набуває абсолютно нових рис. В Укра-
їні продовжується реформування медици-
ни,направлене на її оновлення, удоскона-
лення технології навчання і виховання. Це 
процес перманентний, бо пов`язаний з про-
гресом усього суспільства, і кожний етап 
його розвитку ставить перед медичною нау-
кою специфічні завдання різних рівнів на-
правлення. Ця нелегка праця супроводжу-
ється суттєвими змінами в медичній теорії 
та практиці, пов'язаними з внесенням коре-
ктив до підготовки медичних працівників. 
Інформаційна технологія допомагає лікарю 
проводити об’єктивну діагностику захво-
рювань, накопичувати та ефективно вико-
ристовувати отриману інформацію на всіх 
стадіях лікувального процесу [9, 10]. 

Основним напрямком впровадження 
комп'ютерної технології у клінічну практи-
ку стає інтеграція всієї медичної інформації 
в цифровому або іншому логічному вигляді 
з використанням новітніх досягнень ком-
п'ютерної і телекомунікаційної технології. 

Поряд з іншими країнами, Україна де-
далі наполегливіше працює над єдиними 
вимогами, критеріями і стандартами задля 
забезпечення належних умов підготовки 
професійних медичних кадрів світового 
рівня. Актуальною проблемою стає ефекти-
вне управління усіма ланками освітнього 
процесу [3, 6, 9]. 

Як джерело прибутку і добробуту ви-
ступають знання, інновації, технологія та 
способи їх практичної реалізації. При цьому 
сфера освіти стає важливим компонентом 
економічного розвитку суспільства. Інфор-
мація стає стратегічним ресурсом країни і, 
разом з рівнем розвитку освіти, багато в 
чому визначає її суверенітет та економічну 
незалежність. Сучасна, інноваційно-
орієнтована медична освіта потребує підго-
товки фахівців, здатних до постійного на-
вчання і оновлення отриманих знань, пози-
тивного сприйняття технологічних нововве-
день, наявності мотиваційних установок на 
підвищення професійного рівня [3, 11]. 

Особливістю навчання на клінічній 
кафедрі з хірургічним направленням – в 
оториноларингології, є необхідність засво-
єння широкого діапазону знань з нормаль-
ної та топографічної анатомії, гістології, 
фізіології за досить короткий проміжок ча-
су. Їх оволодіння має велике значення для 
усвідомлення патогенезу ЛОР-захворювань. 
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В умовах, коли кількість годин, відведених 
на засвоєння програми підготовки лікарів 
скорочено, а вимоги одночасно ще підви-
щуються, підтримати високий рівень прак-
тичної підготовки можливо лише за рахунок 
впровадження в педагогічний процес інно-
ваційної навчальної технології. В педагогі-
чному процесі необхідна чітка структурна 
взаємодія всіх форм і методів навчання, без 
якої навчальний процес не буде ефектив-
ним. 

В умовах сучасного інформаційного 
середовища відбувається формування ком-
п'ютерних компетенцій. Сукупність персо-
нальних комп'ютерів, індустрії знань та ме-
реж колективного користування утворюють 
єдиний інформаційний простір, в якому 
існують різноманітні інтелектуальні інфор-
маційні системи, в тому числі й медичного 
направлення [ 4, 11]. Опанування такими 
інформаційними продуктами відкриває фа-
хівцям значні можливості в професійному 
рості. 

Сучасний медик повинен вміти прий-
мати ефективні компетентні рішення, але 
зробити це доволі складно за умов навчання 
за традиційними методами підготовки фахі-
вців. Тому сучасний учбовий процес, що 
модернізується, повинен базуватися на ін-
тенсивних методах навчання та контролю-
вання, орієнтованих на формуванні цілої 
низки компетенцій, а перед усім – комп'ю-
терних. Саме вони дають можливість моде-
лювати в навчальному процесі професійні 
ситуації, а також системно використовува-
тися впродовж навчання, забезпечуючи як 
професійну, так і соціальну підготовку сту-
дентів. 

Особливу актуальність в останні роки 
набуває телемедицина, яка являє викорис-
тання комп'ютерної і телекомунікаційної 
технології для адресного обміну медичною 
інформацією між спеціалістами з метою 
підвищення якості і доступності діагности-
ки та лікування. Цей метод надання медич-
ної допомоги на відстані є особливо необ-
хідним у невідкладних ситуаціях, коли фак-
тори часу і відстані є критичними [7, 8]. 

Основним і першочерговим завданням 
телемедицини є дистанційна діагностика. 
Медична діагностика, в сучасному розумін-
ні цього терміну, завжди вимагала візуаль-

ної інформації. Для виникнення телемеди-
цини у сучасному вигляді потрібні сучасні 
інформаційні засоби, що дозволяють лікарю 
бачити пацієнта. Спроби передачі медичної 
інформації в нашій країні робилися з почат-
ку 60-х років 20 сторіччя. 

Перші медичні телекомунікаційні 
проекти виявились недосконалими. Головні 
недоліки були пов’язані як з нерозвинутою 
інфраструктурою телекомунікаційної та 
інформаційної технології, так і у відсутніс-
тю медичних стандартів, а також прогали-
нами в законодавчій базі. Незважаючи на 
підтримку уряду, високі витрати і низька 
якість консультацій послужили причиною 
уповільнення темпів розвитку телемедици-
ни в подальшому. Друга хвиля розвитку і 
масового поширення телемедицини припала 
на 90-ті роки, що було обумовлено швид-
ким розвитком сфери інформаційної техно-
логії. Широке поширення в Європі телеме-
дицина отримала лише у 80 роки [2, 5, 7]. 

За уявленнями фахівців різних галу-
зей, телемедицина залишається, в першу 
чергу, дистанційною діагностикою, але її 
потенційні можливості значно ширші. Ме-
режева технологія надає можливість доку-
ментальної передачі історій хвороби при 
переведенні хворих з клініки в клініку, опе-
ративного вирішення питань страхування та 
оплати, нових можливостей підвищення 
кваліфікації лікарів, широкого впроваджен-
ня нових медичних методів технології дис-
танційних медичних консультацій, консилі-
умів, телеконференцій, а також телеманіпу-
ляцій і коригування ходу хірургічних втру-
чань. 

В даний час в багатьох країнах і в мі-
жнародних організаціях розробляються чи-
сленні телемедичні проекти. У ВООЗ роз-
робляється ідея створення глобальної мере-
жі телекомунікацій в медицині. Мається на 
увазі електронний обмін науковими доку-
ментами та інформацією, її прискорений 
пошук з доступом через телекомунікаційні 
мережі, проведення відеоконференцій, за-
очних дискусій і нарад, електронного голо-
сування. У багатьох країнах для координації 
проектів телемедицини створені громадські 
та урядові організації [1, 10].  

В сфері телемедицини активно розви-
вається не тільки консультаційний напря-
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мок в рамках медичних установ. В останні 
роки прискореними темпами розвивається і 
домашня медицина, що обумовлено, насам-
перед, негативним розвитком демографіч-
них тенденцій: старінням населення, зрос-
танням захворюваності, збільшенням числа 
лежачих хворих. Домашня телемедицина 
дозволяє використання широкого спектру 
технології, від консультування по Інтернет 
до безперервного моніторингу і віддаленого 
контролювання стану пацієнта. 

Суттєвою проблемою на шляху до 
впровадження елементів телемедицини в 
навчальну та клінічну практику є, крім еко-
номічного, також і людський фактор. І саме 
роз’яснювальна робота з персоналом на 
різних етапах потребує багато зусиль, заби-
рає велику кількість часу. Але наполеглива 
праця приносить свої плоди. Всі навчальні 
кімнати, приміщення лікувально-
діагностичного комплексу, що базуються в 
Полтавській ОКЛ, оснащені телекомуніка-
ційною системою, яка дає змогу інтеракти-
вного спостереження за ходом лікувального 
процесу. В ході застосування телекомуніка-
ційної технології одночасно вирішуються 
два питання: навчання фахівців і медичний 
аспект. Зворотний зв'язок дозволяє вести 
коментар, відповідати на запитання курсан-
тів, лікарів-інтернів або студентів. У бага-
тьох випадках в ході діагностичних або лі-
кувальних дій безпосередньо в операційній 
приймають участь фахівці отоларингологи з 

різних клінік. При необхідності, до лікува-
льного процесу можуть залучатися спеціа-
лісти інших фахів. 

Все ширше впроваджується у навча-
льний процес телекомунікаційний спосіб 
дистанційного керування формуванням 
професійних навичок у отоларингологів 
шляхом виконання послідовності перцепти-
вних і рецептивних дій лікарів-інтернів або 
курсантів та здійснення обміну інформаці-
єю між персональними комп'ютерами ви-
кладача, консультантів та слухачів. Кожно-
му учаснику сеансу надається можливість 
проведення на динамічних інтерфейсах ін-
дивідуальної аудіовізуальної обробки виді-
лених їм фрагментів, важких по усвідом-
ленню сутності. Учасники сеансу мають 
можливість виконати свою інтерпретацію 
фрагмента з поданням аргументів, потім 
проводять колективне обговорення актуа-
льних і принципових варіантів досліджува-
них або аналізованих клінічних випадків [1, 
11]. 

З розглянутих проблем щодо впрова-
дження телекомунікаційних систем у на-
вчальний та клінічний процеси на кафедрі 
оториноларингології ведеться постійна ро-
бота. Отже, впровадження сучасної навча-
льної технології в управління педагогічним 
і лікувальним процесами на кафедрі отори-
ноларингології має певні позитивні резуль-
тати, потребує подальшого удосконалюван-
ня. 
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