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Проблема вдосконалення медичної освіти, глибокої перебудови підготовки лікарів нині ак
тивізується. Власне характер, зміст та причини виникнення всіх проблем наочно розкривають 
протиріччя між високими кількісними показниками випуску спеціалістів-медиків та відставан
ням рівня їхньої кваліфікації, якості професійних знань, умінь та навичок. .

На сьогоднішній день є певні протиріччя між високими вимогами до рівня підготовки сту
дентів медичних вузів з метою швидкої інтеграції України у Європейський освітній простір 
та недостатньою увагою до інтерактивних методик навчання. Внаслідок необхідності рішенні 
даного протиріччя виникає проблема, що полягає у виявлені ефективних інтерактивних мето
дів навчання та їх впровадженні в практику навчального процесу. За цієї умови особливої акту
альності набуває компетентнісний підхід, що повинен грунтуватися на студентоцентрованому 
навчанні.

На нашу думку, студентоцентрований підхід у вищій освіті являє собою практичне вті
лення основних засад Болонського процесу, спрямований на поглиблення практичних знань 
студентів, посилення компетентнісної складової навчання, дозволяє перейти від традиційно! 
технології навчання — передача знань, до проблемної технології.

З практичної точки зору в основу студентоцентрованого навчання покладено ідею макси
мального забезпечення студентам шансів отримати перше місце на ринку праці, підвищенню 
їх «вартості» у працедавців, задоволення тим самим актуальних потреб останніх. За умов тра
диційного навчання, роль викладача зводиться до трансляції знань з по слідуючим контролем 
засвоєної інформації. Таким чином, ключові навички у більшості випадків формуються не 5 
процесі навчання, а в процесі практичної діяльності студента як випускника — на робочому 
місці. За умови використання студентоцентрованого підходу відбувається посилення ролі сту
дента як учасника процесу навчання—від пасивного слухача, до активного, який може часткове 
впливати на процес отримання знань, компетенцій і навичок. Однак, повна передача права на 
визначення пріоритетів у навчанні у студентське середовище може становити певну загрозу 
освітньому процесу, через відсутність досвіду у студентів щодо майбутніх практичних компе
тенцій, так і щодо ефективних освітніх методик та отримання знань. За даних умов відбуваєть
ся перетвореїшя викладача із носія знань у тренера, організатора і консультанта в навчальному 
процесі який не просто передає знання, а формує у студента попит на отримання та погли
блення отриманих вмінь і навичок, стимулює процес отримання та усвідомлення інформації. 
Однак, зміна ролі викладача вимагає не лише деклараційного розширення його обов’язків і 
повноважень. Практичне втілення основ студентоцетрованого підходу в освіті вимагає, окрім 
зміни в організації процесу навчання, формування відповідної матеріально-технічної бази ос
вітнього процесу, а саме: — технічне забезпечення процесу навчання: наявність необхідних 
технічних засобів передачі та обміну інформацією, засобів презентації тощо; —  матеріальне 
забезпечення процесу підготовки та перекваліфікації викладачів відповідно до якісних вимог 
студентоцентрованого підходу. За умови відсутності1 відповідної матеріально-технічної бази 
освітнього та матеріального стимулювання професорсько-викладацького складу, перехід до 
студентоцентрованого підходу буде мати лише деклараційних характер без істотних якісних 
змін щодо результатів освітнього процесу для студентів.
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