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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ОРГАНІЗАЦІЮ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Березницький Я. С., Дука Р. В., Ярошенко К. О.
Дніпровський державний медичний університет

Вступ. Модернізація системи освіти пов’язана із введенням в освіт-
нє середовище  інноваційних технологій.  Сучасна підготовка ліка-
рів-інтернів  неможлива без впровадження в навчально-педагогічний 
процес нових технологій, які будуть не тільки полегшувати навчання, 
але й посилювати інтерес до вивчення дисципліни. Інноваційні форми й 
методи дають можливість створити комфортні умови навчання, за яких 
кожен лікар-інтерн  зможе відчути взаємопов’язану діяльність з викла-
дачем.

Основна частина. На базі кафедри хірургії №1 Дніпровського 
державного медичного університету була створена електронна інфор-
маційна програма, метою розробки якої було підвищення рівня квалі-
фікаційної підготовки лікарів-інтернів за рахунок оптимізації ведення 
звітної документації по виконанню плану підготовки лікаря-інтерна з 
використанням сукупності інформаційних, технічних, програмних, ма-
тематичних, засобів які призначенні для збору, обробки та зберігання 
інформації.

Інформаційна система знаходиться у хмарному зберіганні та поділе-
на на три основних блоки з різним рівнем доступу: 

Перший блок «кабінет керівника».  Доступ до цього блоку має тільки 
керівник інтернів. В цьому блоці відображаються дані картотеки інтер-
нів по всім курсам навчання. Дані щодо успішності складання тестових 
контролів, учбових елементів та модулів за всіма напрямками підготов-
ки,  індивідуально по кожному інтерну, по групах та по курсах навчання. 
Також в цьому блоці є розклад занять по всім курсам навчання на очній 
та заочних базах. Така структура дозволяє керівнику постійно контро-
лювати учбовий процес, аналізувати його успішність та дає підстави 
для об’єктивного прийняття управлінських рішень. 
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Другий блок «кабінет викладача». Доступ до цього блоку має тіль-
ки викладач та керівник інтернів. В цьому блоці викладач має змогу 
контролювати відвідування інтернами занять, семінарів та чергувань з 
заповненням поля в електронному журналі. Також в цьому блоці ви-
кладач та керівник мають змогу контролювати заповнення інтерном 
звітних форм з чергувань та курації хворих, контролювати виконання 
інтерном необхідних практичних навичок. Окрім цього викладач запов-
нює журнал з оцінками за учбовими елементами, тестами та модулями.  
Викладач має змогу контролювати успішність не тільки конкретного 
лікаря-інтерна, а й всієї групи. Панель Контроль учбових єлементів та 
модулів  містить в собі інформацію про сумарні бали за всіма видами 
контролю та ранжування за системою ЕСТS за модулем. 

 

Третій блок «кабінет інтерна» (електронний щоденник інтерна) пе-
редбачає індивідуальний доступ для користувача лікаря-інтерна. Доступ 
до свого «кабінету» лікар-інтерн отримує за індивідуальним паролем, та 
може його здійснювати цілодобово з ПК, смартфону чи планшету. В кабі-
неті міститься інформація про розклад, з зазначенням бази проходження 
циклу, контактів викладача, тем занять та питань для підготовки до занять, 
інформація про чергування, перелік необхідних практичних та хірургіч-
них навиків, якими інтерн повинний оволодіти під час кожного циклу, 
список рекомендованої літератури, пам’ятка (положення про інтернатуру, 
посадова інструкція лікаря-інтерна, типовий навчальний план та ін.) Та-
кож існують форми звітності, які необхідно заповнювати під час чергу-
вання, чи курації хворих щоденно на очній та заочній базах підготовки. 
Лікар-інтерн має доступ до перегляду журналу своїх оцінок. Інструкція 
щодо заповнення форм знаходиться всередині зазначених розділів. З лі-
вого боку в меню знаходяться пункти які містять загальну інформацію. 
Синьою заливкою позначені головні розділи, які висвітлюють «Загальні 
питання», «Розклад занять та лекцій», що включають окремі підрозділи. 
Тематика підрозділів позначена білим кольором. Для перегляду бажаної 
стрінки – потрібно зробити клік по обраному розділу.
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По центру сторінки розташовані кольорові квадрати – це швидкий 
доступ до фіксації роботи, яка виконується в процесі навчання на очно-
му та заочному циклах та матеріал для формування щоденника.

Послідовно заповнюються інші розділи «Курація хворих», «Нічні 
чергування», Засвоєні навички», «Засвоєна література» та інше. 

Всі оцінки за учбовими елементами та модулями автоматично суму-
ються та розподіляються в критеріях успішності. Таким чином, лікар-ін-
терн може постійно контролювати свій рівень засвоєння дисципліни.

Всі форми звітності зберігаються в електронному варіанті з можли-
вістю автоматичного формування звіту на паперовому носії.

Висновки. 1. Застосування сучасних інформаційних технологій 
покращує результативність навчального процесу лікарів-інтернів, під-
вищує інтерес до занять, готує до ведення електронної звітності (що є 
обов’язковим на сучасному рівні надання медичної допомоги).

2. Для викладачів значно полегшується викладання дисципліни, кон-
троль за самостійною роботою інтернів по веденню документації, за-
своєнню практичних навиків та ознайомлення з науковою літературою.


