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Спалах коронавірусної хвороби (COVID-19) призвів до серйозних 
змін в освітньому процесі в світі і Україні, зокрема. Введений через 
COVID-19 карантин, зажадав від закладів вищої освіти, в тому числі 
медичної, повсюдного переходу на дистанційне навчання. Продуктив-
ність системи дистанційної освіти залежить не тільки від використання 
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сучасних цифрових технологій, а й усвідомлення необхідності творчого 
підходу до роботи, встановлення взаємодії студентів і викладачів в ін-
формаційному просторі. З огляду на традиційний підхід до навчання 
медицині «біля ліжка хворого», особливо актуальною стає методика ви-
кладання клінічних навчальних дисциплін в обставинах, що склалися.

У зв’язку з переходом на дистанційний режим роботи кафедра 
психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського держав-
ного медичного університету (ДДМУ) в 2020-2021 навчальному році 
здійснювала навчання здобувачів освіти, в тому числі агломовної фор-
ми навчання, на платформах Moodle та GoogleMeet, що функціонують 
на базі ДДМУ. На кафедрі пройшли навчання 263 здобувача освіти 7-го 
та 8-го семестрів 4-го курсу спеціальності «Медицина» другого освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». У дистанційному режимі прово-
дились як лекції, так і практичні заняття. В якості наочних матеріалів 
використовувалися презентації в Power Point програмі, власні фото- і 
відеоматеріали кафедри, ілюстративний матеріал з відкритих джерел, 
матеріали онлайн-конференцій.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі були створені 
електронні освітні онлайн-матеріали з дисципліни «Психіатрія, нарко-
логія» та визначена послідовність їх вивчення. Завдяки тому, що доступ 
до платформи Moodle здійснювався через Інтернет, студенти міжна-
родного факультету не були прив’язаними до конкретного місця і часу, 
могли вивчати представлений матеріал у власному темпі з будь-якої ча-
стини земної кулі (зокрема, студенти ДДМУ знаходяться в Індії, Ізраїлі, 
Єгипті, Алжирі, Тунісі, Нігерії тощо).

Оnline режим читання лекцій у GoogleMeet дозволяв лектору за-
давати питання слухачам щодо розуміння найбільш складних та про-
блемних аспектів. На практичних заняттях в GoogleMeet для здобувачів 
освіти велике значення мало набуття практичних навичок з проведення 
клініко-психопатологічного обстеження пацієнта та визначення струк-
тури діагностичного пошуку. Робота в GoogleMeet з використанням 
інтернет-ресурсів також надавала можливість знаходити відеофільми з 
демонстрацією проведення опитування пацієнта для виявлення психо-
патологічного симптому, синдрому й нозології.

В ході практичних занять на платформі дистанційного навчання 
Moodle студенти вирішували тестові завдання, виконували письмові 
роботи, проводили пошук відповідей на поставлені питання при аналізі 
клінічних завдань. 
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Слід зазначити і недоліки дистанційної форми навчання. На жаль, 
нерідко здобувачі освіти відзначали технічні проблеми в роботі з інтер-
нет-ресурсами. Хоча іноді це могло бути прийомом несумлінного сту-
дента – при відсутності знань і неможливості дати правильну відповідь 
починалось імітування проблеми з комп’ютерним зв’язком. При опиту-
ванні іноді було очевидним, що здобувачі освіти «гуглять» в пошуках 
правильної відповіді, а під час відповіді читають з екрану монітора. Од-
нак, більш важливою слід вважати проблему опанування практичних 
навичок поза госпітального простору, відсутність реального контакту з 
пацієнтами.

Таким чином, описана дистанційна освітня система вивчення на-
вчальної дисципліни «Психіатрія, наркологія» дозволила здобувачам 
освіти міжнародного факультету з англомовною формою навчання опа-
нувати навчальний матеріал в повну обсязі в дистанційному режимі.
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Вступ. Натепер соціальні зміни охопили всі сфери суспільного 
життя, зокрема систему освіти. Одним із значних проривів у техно-


