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Безперервна професійна підготовка - період підготовки лікарів, що починається відразу 

після завершення базового медичного навчання і післядипломної підготовки та триває 

впродовж усього професійного життя лікаря. 

Вона в основному базується на проведенні заходів у закладах практичної охорони 

здоров’я. На кафедрі курси проводяться з урахуванням побажань курсантів за 

систематизованою програмою, у якій описані загальні і спеціальні (для кожної дисципліни) 

компоненти навчання. Практично орієнтоване навчання включає особисту участь викладача 

у наданні медичної допомоги у клінічних установах охорони здоров'я. 

Лікарі, які одержали базову медичну кваліфікацію, здобувають додаткові навички. Цей 

етап підготовки кафедра проводить на базі СОЦАРГ у відповідності до спеціальних 

інструкцій і правил. Підготовка проводиться за принципом наставництва під керівництвом 

завідуючого кафедрою і викладачів. Кожному курсанту надана можливість консультуватися 

з викладачами. Практичні заняття проводяться у відділеннях відповідно до навчального 

плану. Важливим доповненням є перегляд навчальних відеофільмів з демонстрацією 

найважливіших акушерських і гінекологічних операцій. Ряд занять здійснюється у відділенні 

екстрагенітальної патології 1-ї міської лікарні. У процес навчання включене викладання 

практичних навичок, критичного аналізу літератури й наукових даних, положень доказової 

медицини. 

На наш погляд, також доцільніше кожному лікареві проходити двотижневі цикли через 

кожні два роки. Частину інформації (лекції, тести) доцільно передавати шляхом 

дистанційних методів навчання. Кафедра в змозі організувати й проводити дистанційне 

навчання в м. Шостці, м. Конотопі  та  ряді  навчально-консультацційних пунктів СумДУ. 

Тим самим скорочується час перебування на очному циклі на основній базі в м. Сумах. 

Можлива передача знань на електронних носіях для самостійного ознайомлення і 

відпрацьовування практичних навичок у вечірній час, що дозволить пройти курси без 

відриву від виробництва. Це доцільно практикувати для лікарів, які проживають у м. Сумах. 

Контроль знань проводиться у вигляді комп'ютерного тестування на початку і  в кінці 

навчання. Крім того, кафедрою розроблене й пропонується комп'ютерне тестування на 

знання діючих клінічних протоколів з дисципліни «Акушерство і гінекологія». При 

проведенні завершальної співбесіди контролюється виконання практичних навичок. 

На кафедрі є підключення до Інтернету. Курсантів знайомлять із найбільш відомими 

медичними сайтами. Є архів статей з актуальних питань акушерства і гінекології.  

При визначенні джерел фінансування ми вважаємо, що, крім бюджетного 

фінансування, необхідно залучати позабюджетне  (власні кошти курсантів, які вважають за 

доцільне дострокове проходження курсів, бажають індивідуально підвищити кваліфікацію, 

пройти спеціалізацію або отримати в індивідуальне користування  друковані та електронні 

носії інформації). 

Отже, існуюча система післядипломної підготовки фахівців вимагає змін відповідно до 

сучасних вимог. 

 


