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СТРУКТУРА КУРСУ “ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ
ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”
ПІСЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У
ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 У СВІТІ
THE STRUCTURE OF THE COURSE "FUNDAMENTALS OF THE
METHODOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC
COURSE IN THE FIELD OF MEDICAL EDUCATION" AFTER THE
INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING DUE TO THE WORLD
PANDEMIC COVID-19
Н. А. Лопіна
Актуальність
теми
дослідження.
З
огляду
на
загальнодержавну
стратегію
розвитку
медичної освіти
та
потреби у безперервному фаховому
розвитку
медичних
працівників
постає
актуальна
проблема
підготовки
та
перепідготовки
викладачів закладів медичної освіти з
використання
новітніх
інформаційно-освітніх
технологій
шляхом
проведення
тренінгу
підвищення кваліфікації.
Постановка проблеми. Онлайн
тренінги
підвищення
кваліфікації для викладачів закладів
медичної освіти відсутні. Проведення
тренінгів підвищення кваліфікації
для викладачів з використання
інформаційно-освітніх технологій є
актуальним
з
огляду
на
впровадження
дистанційного
формату навчання у закладах
медичної освіти у зв’язку з пандемією
COVID-19.
Аналіз останніх досліджень і

Urgency of the research. Based
on the national strategy for the
development of medical education and
the necessity for the continuous
professional development of health
workers, there is an urgent problem of
training and retraining of medical
educators in the use of the latest
information
and
educational
technologies through training.

Target setting. There is no online
training for teachers of medical
education institutions. Conducting inservice training for teachers on the use
of
information
and
educational
technologies is relevant due to the
introduction of distance learning in
medical education in connection with
the COVID-19 pandemic.
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публікацій. Проаналізовано досвід
вітчизняних
закладів
медичної
освіти щодо проведення підготовки,
перепідготовки медичних педагогів.
Ряд вітчизняних авторів с своїх
публікаціях
наголошують
на
необхідності впровадження інноваційних інформаційно-освітніх вебтехнологій в медичну освіту.
У
попередніх авторських публікаціях
розглядалася програма підвищення
кваліфікації педагогів закладів вищої
медичної освіти з використання
інформаційно-освітніх
вебтехнологій в медичній освіті.
Постановка
завдання.
Продемонструвати
структуру
курсу
підвищення
кваліфікації
викладачів
“Основи
методології
розробки електронних курсів в сфері
медичної
освіти”
після
запровадження дистанційного навчання у
зв’язку з пандемією COVID-19 у світі.
Виклад основного матеріалу.
У статті представлено структуру
електронного навчального курсу
“Основи
методології
розробки
електронних курсів в сфері медичної
освіти”, що була розроблена для
підвищення кваліфікації викладачів
закладу вищої медичної освіти в
умовах
запровадження
дистанційного навчання у зв’язку з
пандемією COVID-19 у світі.
Висновки. Проведення адаптивних форматів тренінгів підвищення
кваліфікації для викладачів в сфері
медичної освіти, які відповідають
викликам та вимогам сьогодення
можуть призводити до покращення
якості
дистанційного
формату
навчання у закладах медичної освіти.
Ключові слова: безперервний
фаховий
розвиток
медичних
працівників;
медична освіта;
програма підвищення кваліфікації
педагогів закладів вищої медичної
освіти;
програма підготовки
медичних педагогів; електронний
навчальний
курс;
методологія
розробки електронних навчальних
курсів;
дистанційне
навчання;
пандемія COVID-19 у світі.

and issues analysis. The experience
of
domestic
medical
education
institutions in training and retraining
of medical teachers is analyzed. Many
domestic
authors
with
their
publications emphasize the neсessity to
introduce innovative information and
educational web technologies in medical
education.
Previous
author's
publications have considered the
program of advanced training of
teachers of higher medical education in
the use of information and educational
web technologies in medical education.
The research objective. To
demonstrate the structure of the teacher
training course "Fundamentals of the
methodology of the development of the
electronic course in the field of medical
education" after the introduction of
distance learning in connection with the
COVID-19 pandemic in the world.
The
statement
of
basic
materials. The article presents the
structure of the e-learning course
"Fundamentals of the methodology of
the development of the electronic course
in the field of medical education", which
was developed to improve the skills of
teachers of higher medical education in
the introduction of distance learning
due to COVID-19 pandemic in the world.
Conclusions. Conducting adaptive
training for teachers in the field of
medical education that meet the
challenges and requirements of today
can lead to improved quality of distance
learning in medical education.
continuous
Keywords:
professional development of medical
workers; medical education; an
advanced training program for
teachers of higher medical education; a
training program for medical teachers;
electronic training course; methodology
for developing electronic training
courses; distance learning; pandemic
COVID-19 in the world .
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Актуальність теми. Якість підготовки медичних працівників
впливає на якість надання медичної допомоги населенню. З огляду на
сучасну стратегію безперервного фахового розвитку медичних
працівників постають проблеми підготовки та перепідготовки самих
викладачів закладів вищої медичної освіти. Модернізація вищої медичної
освіти може відбуватися за допомогою впровадження новітніх
інформаційно-освітніх технологій у навчання, що дозволить лікарю
навчатися впродовж життя без відриву від основної діяльності. Для
створення сучасного освітнього контенту з огляду на необхідність
забезпечення безперервної медичної освіти з використанням сучасних
інформаційно-освітніх веб-технологій та підготовки якісного навчального
контенту в різних сферах медичної освіти постає актуальне питання
підготовки та перепідготовки самих педагогів медичних освітніх установ.
Програми навчання викладачів закладів медичної освіти на
загальнодержавному рівні відсутні, і частково реалізуються при
проходженні магістратури з педагогіки вищої школи медичними
педагогами. Особливо актуальним є проведення он-лайн тренінгів
підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти та
розробка комплексних електронних курсів, що дозволить реалізувати
викладачам ефективний супровід додипломного та післядипломного
етапів медичної освіти.
Постановка проблеми. Он-лайн тренінги підвищення
кваліфікації для викладачів закладів медичної освіти відсутні. З огляду на
впровадження дистанційного формату навчання у закладах медичної
освіти у зв’язку з пандемією COVID-19 у світі постає актуальним побудова
тренінгів для викладачів закладів вищої медичної освіти для підвищення
кваліфікації з використання інформаційно-освітніх технологій, зокрема з
використання платформи дистанційного навчання у навчальному процесі
та створення сучасного освітнього контенту, електронних курсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх
років ряд вітчизняних авторів у своїх публікаціях наголошують на
необхідності впровадження інноваційних інформаційно-освітніх вебтехнологій в медичну освіту [1, 15, 17] обґрунтовувалась необхідність
впровадження SMART-технологій у модернізацію післядипломної освіти
[3], щоб відповідало реалізації Європейських стандартів вищої освіти [12].
Досвід використання та впровадження інформаційно-освітніх вебтехнології для забезпечення медичної освіти широко обговорювався в
авторських публікаціях попередніх років [4-11, 19, 20].
Проаналізовано досвід вітчизняних медичних освітніх закладів
щодо проведення підготовки, перепідготовки медичних педагогів.
О. Фурик, І. Юрченко аналізували роль тьютора у проблемноорієнтованому навчанні в галузі медичної освіти, підкреслюючи зміну ролі
викладача у сучасних умовах з переважанням його координарської функції
[18]. С. Напалков в своїй публікації наголошує про необхідність
технологічного оновлення підготовки сучасного педагога [13]. М. Рожко та
співавтори характеризували діяльність навчально-тренінгового центру
для викладачів з метою підвищення професійної, мовної компетентності
та володіння сучасними інноваційними технологіями навчання [14].
Ю. Вороненко та співавтори сформували напрямки, за якими слід
проводити розвиток викладачів вищої медичної школи, та вони не
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відображують необхідність підвищення професійної компетентності
викладачів в сфері інформаційно-освітніх технологій [2]. У попередніх
авторських публікаціях розглядалася програма підвищення кваліфікації
педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційноосвітніх веб-технологій в медичній освіті [10], яка і слугувала підґрунтям
до розробки програми пілотного дистанційного курсу підвищення
кваліфікації викладачів закладів медичної освіти “Основи методології
розробки електронних курсів в сфері медичної освіти”. У своїй публікації
І. Соколова охарактеризувала професійний розвиток викладачів
медичного університету: досвід використання навчальної платформи
MoodleCloud [16].
Постановка завдання. Продемонструвати структуру курсу
підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої медичної освіти
“Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти”
після запровадження дистанційного навчання у зв’язку з пандемією
COVID-19 у світі.
Виклад основного матеріалу. Курс “Основи методології
розробки електронних курсів” було створено для викладачів Харківського
національного медичного університету з метою опанування ними навичок
розробки електронних курсів в платформі дистанційного навчання ХНМУ
для забезпечення дистанційної освіти та змішаного навчання.
Мета курсу полягала у вивченні основ методології розробки
електронних курсів в сфері вищої медичної освіти, вивченні основних
принципів сучасної дистанційної освіти, основ створення якісного
навчального контенту, опанування практичними навичками роботи в
платформі дистанційного навчання для забезпечення додипломного та
післядипломного етапів навчання. Велика увага була приділена саме
навичкам розробки електронних курсів в сфері медичної освіти та
практичним результатам курсу. Курсантам курсу - викладачам ХНМУ було
рекомендовано проходження 20 тем навчального курсу. В навчальному
електронному курсі було надано детальні теоретичні відеолекції та
практичні відеоскринкасти. Закріплення кожної теми перевірялося
розробником та автором курсу через доданні практичні завдання до
кожної теми курсу. Крім того, курсантам надавався надаватись зворотній
зв'язок та відповіді на запитання протягом проходження навчального
курсу.
До березня 2020 року курс “Основи методології розробки
електронних курсів в сфері медичної освіти” розроблювався як поєднання
вступної теми з 20 навчальними темами. Станом на березень 2020 року
частина педагогічного колективу вже навчалася у курсі підвищення
кваліфікації викладачів з лютого місяця 2020 року, а частина на той
момент ще не розпочала навчання. Тому рівень базових знань серед
викладацького колективу ХНМУ станом на березень 2020 року суттєво
різнився поміж собою, що обумовлювало необхідність гетерогенного
диференційованого підходу та розробки адаптивного формату навчання
для подальшого проведення тренінгу серед викладачів ХНМУ. З огляду на
запровадження дистанційного формату навчання у березні 2020 року
проведена побудова адаптивного формату навчання у курсі “Основи
методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти” з огляду
на необхідність форсованого запровадження дистанційного навчання, а
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також з урахуванням необхідності негайної імплементації у педагогічний
процес результатів навчання у курсі для забезпечення навчального
процесу у вищому навчальному закладі на період карантину.
Для цього базову структуру курсу було розширено наступними
блоками (див. рис. 1):
1) Інформаційний блок (важливі повідомлення, відповіді на
запитання педагогічного колективу в перші тижні впровадження
дистанційного навчання у відеоформаті, відеозвернення, відеопояснення,
скринкасти, а також мотивуюче відео по успіхам педагогічного колективу
ХНМУ).
2) Блок “Карантин”, де були представлені основні теми
навчального курсу без блокування та необхідності виконання домашніх
завдань. В даному блоці було розміщено всі необхідні відеолекції для
негайної імплементації результатів навчання задля забезпечення
дистанційного формату навчання на період карантину.
3) Безпосередньо навчальний курс “Основи методології розробки
електронних курсів в сфері медичної освіти”, який складається із вступної
теми та 20 тем для послідовного проходження курсу з необхідністю
виконання домашніх завдань, контролем розробника курсу та тренера
курсу Н. А. Лопіної, та отримання від неї постійного зворотного зв’язку на
запитання та поради щодо створюваних викладачами курсів.
4) Додаткові відеолекції, які містили додаткові знання та навички
роботи по створенню електронних курсів, приклад опису програми
електронного навчального курсу.
Блок “Державний комплексний іспит та екзаменаційна сесія”,
присвячений підготовці педагогічного колективу ХНМУ для проведення
державного комплексного іспиту та екзаменаційної сесії 2019/2020 років
у дистанційному форматі.
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Рис. 1. Структура курсу “Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти в умовах запровадження
дистанційної освіти у зв’язку з пандемією COVID-19 у світі
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В електронному курсі “Основи методології розробки електронних
курсів” було створено блок із додатковими матеріалами для викладачів,
що завершили основний блок навчання. В якості додаткових матеріалів
надано наступні елементи:
1) окремі питання гейміфікації в платформі дистанційного
навчання;
2) програма електронного навчального курсу та підготовка
матеріалів і їх структуризація для електронного носія;
3) події та звіти в електронному навчальному курсі;
4) автоматизація підготовки тестових запитань форматів GIFT,
Aiken, Moodle XML.
У блоці “Державний комплексний іспит та екзаменаційна сесія
2020” навчального курсу “Основи методології розробки електронних
курсів в сфері медичної освіти” були представлені відеолекції щодо
підготовки та проведення державної атестації випускників та
екзаменаційної сесії з огляду на необхідність завершення навчального
року у дистанційному форматі у зв’язку з пандемією COVID-19.
Інформація, що була надана в цьому блоку була структурована під окремі
групи викладачів, залучених до іспиту та під окремі види задач.
1) Для
екзаменаторів
державного
комплексного
іспиту,
екзаменаційної сесії:
- загальний алгоритм дій для екзаменатору;
- як надати студенту можливість демонстрації екрану під час іспиту в
вебінарній кімнаті платформи дистанційного навчання;
- як виглядає електронний білет, створений за алгоритмом “1+1+1+1+1
(5)” або “1+1+1+1+1+1 (6)” - I частина державного комплексного
іспиту;
- як виглядає електронний білет, створений за алгоритмом “3 в 1” або
“5 в 1” - II частина державного комплексного іспиту;
- як відбувається процедура відправки екзаменаційного білету в
платформі дистанційного навчання ХНМУ, створеного за
алгоритмом “3 в 1”;
- як відбувається процедура відправки екзаменаційного білету в
платформі дистанційного навчання ХНМУ, створеного за
алгоритмом “1+1+1+1+1 (1 частина)”;
- Як відтестувати свою вебінарну кімнату екзаменатором;
2) Для
модераторів
державного
комплексного
іспиту,
екзаменаційної сесії:
- загальний алгоритм дій для модератору під час державного
комплексного іспиту та екзаменаційної сесії;
- алгоритм внесення оцінок в електронні протоколи державного
комплексного іспиту у платформі дистанційного навчання ХНМУ;
3) Для
асистентів
державного
комплексного
іспиту,
екзаменаційної сесії:
- робота з банком запитань, наповнення банку запитаннями;
- алгоритм додавання запитань в екзаменаційний банк для
формування білету “3 в 1”;
- алгоритм додавання запитань різних типів в екзаменаційний банк
для формування білету 1 частини державного комплексного іспиту;
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робота по створенню тіла тесту, налаштування екзаменаційного
тестування, алгоритми додавання статичних білетів;
- робота по створенню тіла тесту, налаштування екзаменаційного
тестування, алгоритми додавання динамічних білетів;
- робота по створенню тіла тесту, налаштування екзаменаційного
тестування, алгоритми додавання статичних і динамічних білетів;
- дублювання екзаменаційних білетів в платформі дистанційного
навчання;
- змінення відображення електронних екзаменаційних білетів в
платформі дистанційного навчання;
- як переносити екзаменаційний банк запитань (екзаменаційні білети)
з одного курсу в інший в межах однієї кафедри;
- два можливих алгоритми формування екзаменаційних білетів для
кафедр стоматологічного профілю.
Побудова структури курсу під потреби педагогічного колективу
закладу вищої медичної освіти та швидка зміна стратегії навчання
сприяла допомозі по вирішенню поточних питань запровадження
дистанційного формату навчання в умовах пандемії COVID-19.
Результатом курсу “Основи методології розробки електронних
курсів в сфері медичної освіти” було долучення 97% кафедральних
педагогічних колективів ХНМУ в створення електронних навчальних
курсів, а також у проведення автоматизованого он-лайн тестування. Вже
через п’ять місяців від початку курсу підвищення кваліфікації викладачів
в платформі дистанційного навчання було розпочато створення 646
електронних навчальних курси у кафедральних категоріях з розміщенням
в них методичної інформації для студентів. У відповідності до анкетування
77 викладачів, які завершили навчання у курсі всі респонденти - 77
викладач (100,00 %) підтвердили, що їм було зручно працювати в
електронному курсі; більшість викладачів - 76 викладачів (98,7 %)
підтвердили, що їх дисциплінувала необхідність здавання робіт на
перевірку в кожній темі електронного навчального курсу; більшості
викладачів 72 (93,51 %), що проходили навчання у курсі вдавалося одразу
імплементувати отримані знання в повсякденну педагогічну роботу, 4
викладачам було важко оцінити швидкість імплементації отриманих
знань (5,19 %); більшість викладачів, що завершили навчання у курсі
оцінили свій рівень знань щодо методології розробки електронних курсів
в сфері медичної освіти “Добре” - 44 (57,14 %), 28 викладачів – “Відмінно”
(36,36 %), 5 респондентів охарактеризували свій рівень знань як
“Задовільно” (6,49 %). Жоден викладач не оцінював свій рівень як
“Незадовільно”. Оцінювалося користування викладачами матеріалами
розблокованого блоку “Карантин”. Більшість викладачів 63 (81,82 %), що
завершили навчання у курсі відмітили, що користувалися матеріалами у
блоці “Карантин”, 14 респондентів не користувалися цим блоком (18,18 %).
Також курсанти курсу однією з найбільш сильних рис курсу відмітили
швидку зміну стратегії навчання з побудовою адаптивного формату
навчання з введенням у курс додаткових блоків.
Досвід проведення тренінгів підвищення кваліфікації викладачів
закладів вищої медичної освіти може стати підґрунтям реалізації
загальнодержавної стратегії безперервної медичної освіти, створення
якісного навчального контенту, як для додипломного, так і
-
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післядипломного етапів навчання, і як наслідок покращенню надання
медичної допомоги населенню. Проведення адаптивних форматів
тренінгів підвищення кваліфікації для викладачів закладів вищої
медичної освіти, які відповідають викликам та вимогам сьогодення
можуть призводити до покращення якості дистанційного формату
навчання у закладах медичної освіти.
Перспективи подальшого застосування курсу “Основи
методології розробки електронних курсів в сфері медичної
освіти”. З огляду на досягнуті результати електронний навчальний курс
може бути використано для проведення підвищення кваліфікації
викладачів інших медичних закладів по всій країні.
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