
# 1 (171) 2019 17

Теорія та експеримент

Вступ

Фундаментальні питання
професійної підготовки май-
бутніх лікарів, зокрема визна-
чення особливостей організа-
ції та змісту підготовки, є важ-
ливою складовою реалізації
соціальних пріоритетів держа-
ви, оскільки від рівня підготов-

ки фахівців залежить якість
надання медичної допомоги
населенню країни [1].

Сьогодні, в умовах рефор-
мування медицини, стомато-
логічне здоров’я суспільства
потребує особливої уваги. За
останні кілька десятиліть від-
булося руйнування системи
організації стоматологічної до-
помоги, припинена робота ба-
гатьох стоматологічних кабіне-

тів державної форми власнос-
ті, яка передбачала первинну
і вторинну профілактику сто-
матологічних захворювань у
населення різних територіаль-
них і вікових груп [2; 3]. Відсут-
ність стабільної економічної по-
літики щодо фінансування га-
рантованого обсягу допомоги
стоматологічним хворим за ра-
хунок держави, зростання кіль-
кості приватних стоматологічних
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кабінетів також утруднюють під-
готовку та реалізацію держав-
них програм профілактики [4].

Погіршення стоматологічно-
го статусу населення, віднос-
но незначна вартість і загаль-
нодоступність профілактики
стоматологічних захворювань
указують на потребу підготов-
ки лікаря-стоматолога, який
вміє органічно поєднувати тео-
ретичні знання та практичні на-
вички як у галузі клінічної, так і
профілактичної медицини [5].

Мета роботи — проаналізу-
вати основні аспекти необхід-
ності формування профілак-
тичного мислення у майбутніх
лікарів-стоматологів і пред-
ставити досвід організації на-
вчального процесу на кафедрі
гігієни та екології Вищого дер-
жавного навчального закладу
України «Буковинський держав-
ний медичний університет» з
дисципліни «Гігієна та еколо-
гія» для студентів стоматоло-
гічного факультету.

Основна частина

У забезпеченні оволодіння
здобувачами вищої освіти ін-
тегральних, загальних і фа-
хових компетентностей, від-
повідно до Галузевого стан-
дарту вищої освіти України та
навчального плану підготовки
фахівців другого (магістерсь-
кого) рівня вищої освіти галузі
знань 22 «Охорона здоров’я»
у вищих навчальних закладах
МОЗ України за спеціальністю
221 «Стоматологія» кваліфіка-
ції освітньої «Магістр стомато-
логії», кваліфікації професійної
«Лікар-стоматолог», дисциплі-
на «Гігієна та екологія» займає
виключно важливе положення.

Саме ця дисципліна сприяє
формуванню у молодого спе-
ціаліста профілактичного мис-
лення, дозволяє оцінити сту-
пінь впливу чинників навко-

лишнього середовища на стан
здоров’я населення різних ві-
кових груп, передбачає вміння
впроваджувати в повсякденне
життя та клінічну практику низ-
ки профілактичних заходів з
метою запобігання захворю-
ванням [6].

На кафедрі гігієни та еко-
логії Вищого державного на-
вчального закладу України «Бу-
ковинський державний медич-
ний університет» студентам,
які здобувають спеціальність
221 «Стоматологія», дисциплі-
на «Гігієна та екологія» викла-
дається на 2-му курсі протягом
осіннього семестру.

Метою викладання навчаль-
ної дисципліни є вивчення
теоретичних основ профілак-
тичної медицини, які є базисом
профілактичної складової про-
фесійного світогляду фахівця
зі спеціальності «Стоматоло-
гія», й опанування студентами
необхідних знань, умінь, нави-
чок, які відповідають кінцевим
цілям вивчення навчальної ди-
сципліни відповідно до Галу-
зевого стандарту вищої освіти.

Важливим аспектом викла-
дання профілактичної медици-
ни є міжпредметна інтеграція.
Навчальна дисципліна «Гігієна
та екологія» базується на ви-
вченні студентами медичної
біології; медичної та біологіч-
ної фізики; біологічної та біоор-
ганічної хімії; анатомії людини;
фізіології; мікробіології, вірусо-
логії та імунології; патоморфо-
логії та патофізіології. Медич-
ні аспекти профілактики повин-
ні ґрунтуватися на глибокому
розумінні етіології, патогенезу
та клінічної картини захворю-
вань, що створює певні труд-
нощі при вивченні дисципліни
на початку 2-го курсу (3-й се-
местр) у зв’язку з тим, що сту-
денти ще не завершили ви-
вчення біологічної та біоорга-

нічної хімії; фізіології; мікробіо-
логії, вірусології та імунології;
патоморфології та патофізіо-
логії, а дисципліни професійної
підготовки починають вивчати
з 3-го курсу.

Комплексний підхід до орга-
нізації навчального процесу з
включенням лекційного мате-
ріалу, проведенням практич-
них занять, можливістю отри-
мання додаткових матеріалів
для самостійної роботи студен-
та дає можливість забезпечи-
ти якісну підготовку майбут-
нього фахівця. Робоча програ-
ма навчальної дисципліни пе-
редбачає засвоєння лекцій-
ного матеріалу (10 год), про-
ведення практичних занять
(30 год) та самостійну роботу
студентів (50 год).

Лекції створюють фунда-
ментальну базу теоретичної під-
готовки студентів, дозволяють
систематизувати основи на-
укових знань, дають змогу ви-
світлити сучасний стан і пер-
спективи розвитку медичної на-
уки, сконцентрувати увагу сту-
дентів на складних і важливих
питаннях окремих розділів дис-
ципліни, стимулюють їхню ак-
тивну пізнавальну діяльність.
Викладання лекційного мате-
ріалу на кафедрі гігієни та еко-
логії здійснюється з викорис-
танням сучасних інформацій-
них технологій та методів на-
вчання, що розширює дидак-
тичні можливості педагогічно-
го процесу, сприяє ефективні-
шому засвоєнню теоретичних
основ дисципліни, активізує у
слухачів процеси мислення та
розвиває вміння відтворювати
інформацію в стислій формі
[7]. Однак тенденція до скоро-
чення годин лекційних занять
не дозволяє повною мірою ви-
світлити низку питань.

Відповідно до робочої про-
грами, модуль «Гігієна та еко-
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логія» включає три змістових
модулі: «Гігієнічне значення
навколишнього середовища
та методи його гігієнічного
дослідження», «Гігієна хар-
чування. Гігієна дітей та під-
літків» та «Гігієна праці. Гі-
гієна лікувально-профілак-
тичних закладів. Військова гі-
гієна».

З перших практичних за-
нять важливо переконати сту-
дентів у тому, що профілакти-
ка стоматологічних захворю-
вань є економічно виправда-
ним, перспективним й ефек-
тивним компонентом розвит-
ку медицини та фундаментом
охорони здоров’я, що підтвер-
джено багаторічним досвідом
функціонування цього напряму
медицини в розвинених краї-
нах Європи та Канаді [8]. Зок-
рема, первинна профілактика
в стоматології — це система
державних, соціальних, медич-
них та гігієнічно-виховних захо-
дів щодо зміцнення здоров’я
людини в поєднанні зі спеці-
альними заходами, спрямова-
ними на усунення причин і чин-
ників ризику виникнення ка-
рієсу зубів, хвороб тканин па-
родонта, зубощелепних ано-
малій тощо.

Сьогодні, згідно з матеріа-
лами ВООЗ, у профілактично-
му забезпеченні населення
виділяють два принципових
напрями: профілактика за-
хворювань і зміцнення здо-
ров’я [9]. У процесі вивчення
дисципліни необхідно посту-
пово підводити студента до
розуміння того, що концепція
факторів ризику не в змозі
повністю розв’язати проблему
запобігання негативному впли-
ву зовнішніх чинників на здо-
ров’я населення, оскільки про-
цес виникнення нових факто-
рів ризику значно випереджає
їхню гігієнічну регламентацію,

а сучасний економічний та
науково-технічний ступінь роз-
витку суспільства не завжди
дозволяє досягти їхнього без-
печного рівня. Провідною є са-
ме здоров’язберігаюча стра-
тегія превентивної медицини,
спрямована, у першу чергу, на
забезпечення умов для збере-
ження такого потенціалу здо-
ров’я, який би дозволив орга-
нізму протистояти впливу цих
чинників, тож відповідно, всі
розділи дисципліни вивчають-
ся в ключовому векторі необ-
хідності та потреби мотивації
здорового способу життя су-
часної людини.

Під час вивчення дисциплі-
ни студенти отримують основи
знань у галузі гігієнічної науки
та практики профілактичної
медицини, які необхідні для
лікаря будь-якої спеціальності
з поглибленим розглядом пи-
тань, актуальних у галузі сто-
матології. На практичних за-
няттях модуля «Гігієнічне зна-
чення навколишнього середо-
вища та методи його гігієнічно-
го дослідження» велике зна-
чення надається вивченню фі-
зичних властивостей та хіміч-
ного складу повітря приміщень;
хімічного складу води та ґрун-
ту, їхньому впливу на санітар-
ні умови життя та здоров’я на-
селення; детально розгляда-
ються питання ендемічного ка-
рієсу та флюорозу зубів і мож-
ливості ефективної первин-
ної профілактики цих захворю-
вань за активної участі лікаря-
стоматолога на рівні первинної
медичної допомоги.

Під час опанування змісто-
вого модуля «Гігієна харчуван-
ня. Гігієна дітей та підлітків»
розглядаються питання корек-
ції харчування в профілактиці
стоматологічних захворювань;
аліментарного дефіциту віта-
мінів і мікроелементів як чин-

ників ризику карієсу та захво-
рювань ротової порожнини;
питання гігієни дітей і підлітків
у контексті впливу соціальних
та гігієнічних факторів ризику
на стан стоматологічного здо-
ров’я, наприклад, взаємозв’я-
зок між патологією зубощелеп-
ної системи (порушення прику-
су) та порушенням постави.

У рамках змістового моду-
ля «Гігієна праці. Гігієна ліку-
вально-профілактичних закла-
дів. Військова гігієна» вивча-
ється вплив виробничих чин-
ників на здоров’я працюючих
та заходи щодо профілактики
їхнього шкідливого впливу з
акцентом на особливості умов
праці лікарів-стоматологів,
санітарно-гігієнічні вимоги до
стоматологічних кабінетів, за-
безпечення радіаційної безпе-
ки пацієнтів і персоналу ліку-
вально-профілактичних закла-
дів, обґрунтовується необхід-
ність застосування гігієнічних
знань для оцінки умов пере-
бування хворих і праці персо-
налу в стоматологічній поліклі-
ніці, оптимізації лікарняного
середовища та профілактики
внутрішньолікарняних інфек-
цій. У контексті нинішньої си-
туації в країні, належна увага
приділяється вивченню основ
організації санітарно-гігієніч-
них заходів у Збройних силах
України при надзвичайних
станах мирного часу й у воєн-
ний час; гігієни праці особово-
го складу при обслуговуванні
об’єктів озброєння, військової
техніки тощо.

Створення належних умов
навчання, які б забезпечували
студентам повноцінний осо-
бистісний і професійний роз-
виток, є одним із пріоритетів
у організації навчального проце-
су на кафедрі гігієни та екології.

У зв’язку з тенденцією до
зменшення практичних занять
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кафедра велику увагу приді-
ляє розробці методичних ма-
теріалів. До кожного практич-
ного заняття створені мето-
дичні вказівки з урахуванням
необхідних моментів, що за-
безпечують педагогічно гра-
мотну організацію навчально-
го процесу на всіх його етапах
з урахуванням специфіки про-
фесійної підготовки майбутніх
лікарів-стоматологів, розроб-
лені ситуаційні задачі різних
рівнів складності, алгоритм
виконання практичних нави-
чок, завдання для тестового
контролю.

Використання сервера дис-
танційного навчання БДМУ в
самостійній роботі студентів
дозволяє розширити можли-
вості навчального процесу,
зробити його більш змістовним
та цікавим, а також закладає
міцну основу для подальшого
самонавчання. За допомогою
системи MOODLE (Modular
Object-Oriented Dynamic Learn-
ing Environment) студент може
дистанційно, через Інтернет,
ознайомитися з навчальним
матеріалом, який подається у
вигляді різнотипних інформа-
ційних ресурсів (текст, відео,
анімація, презентація, елект-
ронний посібник), а викладач
має змогу самостійно ство-
рювати та коригувати елект-
ронні курси, надсилати пові-
домлення студентам, розподі-
ляти, збирати та перевіряти
завдання, вести електронні
журнали обліку оцінок, налаш-
товувати різноманітні ресурси
курсу тощо [10]. Одержання
доступу до нової інформації у
процесі самопідготовки студен-
тів-стоматологів значно полег-
шується завдяки електронно-
му навчальному курсу «Гігієна
та екологія».

Крім того, колективом ка-
федри видано навчально-

методичний посібник, у якому
представлені необхідні мето-
дичні матеріали для підготов-
ки студентів-стоматологів до
практичних занять з гігієни та
екології.

Завданням викладача під
час проведення практичного
заняття є систематизація знань
і вмінь студентів. Під час усно-
го опитування студенти вчать-
ся висловлювати свою думку,
аналізувати почуте, логічно
мислити, а викладач має мож-
ливість акцентувати увагу на
деталях, які знадобляться у
майбутній практичній діяльнос-
ті. Формуванню профілактич-
ного мислення сприяє прове-
дення дискусійного обговорен-
ня під час розв’язання ситуа-
ційних задач, коли студенти
вчаться розраховувати й оці-
нювати гігієнічні показники,
формулювати висновки.

З метою підвищення моти-
вації до навчання і зацікавле-
ності в отриманні нових знань
та вмінь на кафедрі регулярно
проводяться засідання сту-
дентського наукового гуртка.
Студентам пропонується робо-
та над мультимедійними пре-
зентаціями з наступним обгово-
ренням матеріалу між усіма
присутніми. В умовах розши-
рення самостійної роботи сту-
дента в пізнавальному проце-
сі актуальним завданням є за-
лучення студентів до науково-
дослідної роботи, яка допо-
магає розкрити потенціал сту-
дента, оволодіти навиками
практичного виконання дослі-
джень і наукового аналізу. Ре-
зультати своєї роботи студенти
мають можливість представи-
ти на студентських конферен-
ціях, конкурсах студентських
наукових робіт та Міжнародно-
му медико-фармацевтичному
конгресі студентів і молодих
учених, який щороку прово-

диться на базі нашого універ-
ситету.

Тісна взаємодія кафедри гі-
гієни та екології з загальноос-
вітніми навчальними заклада-
ми дозволяє ліквідувати роз-
рив між теорією і практикою,
створити умови для прищеп-
лення студентам навичок про-
ведення санітарно-просвітни-
цької роботи. Застосування
таких методичних прийомів
при підготовці майбутнього
лікаря-стоматолога дає змогу
підняти її на якісно новий рі-
вень профілактичного мислен-
ня, здатного комплексно роз-
в’язувати завдання в майбут-
ній лікарській практиці як на
профілактичному, так і ліку-
вальному рівнях.

Висновки

Уміння лікаря-стоматолога
успішно розв’язувати пробле-
ми пацієнта на рівні коригуван-
ня способу життя та зменшен-
ня впливу факторів ризику, во-
лодіння навичками проведен-
ня санітарно-просвітницької
роботи серед населення різ-
них вікових груп значною мі-
рою визначається якістю ви-
кладання дисциплін профілак-
тичного спрямування. Викла-
дання дисципліни «Гігієна та
екологія» студентам стомато-
логічного факультету передба-
чає оволодіння фундаменталь-
ними знаннями в галузі гігіє-
ни та екології, що є невід’єм-
ною складовою професійного
становлення лікаря-стомато-
лога, передумовою правиль-
ного планування та реалізації
необхідних профілактичних і
здоров’язберігаючих заходів,
спрямованих на зменшення
рівня стоматологічної захво-
рюваності населення.

Організація навчального
процесу в підготовці фахівців
зі спеціальності 221 «Стомато-



# 1 (171) 2019 21

логія» на кафедрі гігієни та
екології Вищого державного
навчального закладу України
«Буковинський державний ме-
дичний університет» здійс-
нюється на належному на-
вчально-методичному рівні з
використанням сучасних мето-
дів та засобів навчання. Основ-
ним завданням педагогів є
гнучке управління навчально-
пізнавальною діяльністю сту-
дентів з використанням сучас-
них інформаційних технологій
та методів навчання, яке пе-
редбачає формування на-
лежної мотивації до вивчення
предмета, вміння залучити
аудиторію до активної участі в
навчальному процесі, спону-
кання до самостійного науково-
пізнавального та профілактич-
ного мислення.

Ключові слова: дисциплі-
на «Гігієна та екологія», профі-
лактичне мислення.
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