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 МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ НА ТЕРЕНІ 

ФОРМУВАННЯ «КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ» МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

Метою дослідження став аналіз наукових публікацій, які описують 

різноманітні методологічні підходи формування «клінічного мислення»  у 

студентів-медиків під час викладання фундаментальних дисциплін: таких, як 

медична  хімія. 

В статті розглянуто основні методичні  засади викладання медичної хімії 

на терені формування «клінічного мислення» майбутніх лікарів. Визначено, що 

сьогодні медична освіта вимагає якісного нового підходу до навчального процесу з 

метою використання різних методологічних підходів для  формування «клінічного 

мислення» у студентів-медиків з перших років навчання в медичному університеті. 

Ключові слова: студентський колектив, професійна компетентність, 

здобувач вищої освіти, мотивація, комунікація, клінічне мислення. 

Целью исследования стал анализ научных публикаций, описывающих 

разнообразные методологические подходы формирования «клинического 

мышления» у студентов-медиков при преподавании фундаментальных дисциплин: 

таких, как медицинская химия.  

В статье рассмотрены основные методические основы преподавания 

медицинской химии на территории формирования «клинического мышления» 

будущих врачей. Определено, что сегодня медицинское образование требует 

нового подхода к учебному процессу с целью использования различных 

методологических подходов для формирования «клинического мышления» у 

студентов-медиков с первых лет обучения в медицинском университете. 

Ключевые слова: студенческий коллектив, профессиональная 

компетентность, соискатель высшего образования, мотивация, коммуникация, 

клиническое мышление 

The aim of the study was to analyze scientific publications describing various 

methodological approaches to the formation of "clinical thinking" in medical students 

when teaching fundamental disciplines such as medical chemistry. 

The article discusses the main methodological foundations of teaching medicinal 

chemistry in the territory of the formation of "clinical thinking" of future doctors. It has 

been determined that today medical education requires a new approach to the 

educational process in order to use various methodological approaches for the formation 

of "clinical thinking" in medical students from the first years of study at a medical 

university. 
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В останній час в умовах зміни парадигми вищої професійної медичної освіти 

основним напрямком системи виховання лікаря є принцип гуманізації освіти, який 

максимально забезпечує  гармонічний розвиток студентської молоді. Для 

забезпечення прогресивних структурних змін особистості майбутнього лікаря, 

необхідна певна концепція,  яка панує  на теренах освітнього середовища вищого 

медичного навчального закладу. Вона повинна бути така, яка буде спрямована на 

виховання професіонала, якому притаманні не лише знання в галузі медицини,  але 

й різнобічна загальна культура та етичні засади. Тому важливим завданням вищої 

медичної освіти, крім передавання спеціальних знань та вмінь, стало сьогодні 

формування у студентів тих структурних компонентів особистості, які дадуть 

змогу забезпечити ефективне «клінічне мислення» [1-2]. 

«Клінічне мислення» є однією із найважливіших категорій клінічної 

практики, та однією із основних компетенцій лікаря, яка є запорукою правильної 

діагностики та лікування хворого. Адже навіть при наявності сучасних 

інструментальних методів дослідження, першоосновою клініки залишається 

діагностика. Найсучасніший інструментальний метод діагностики є підлеглим 

клініці, і лише лікар,  на основі отриманих даних, формує клінічний діагноз. 

Вдосконалення  формування у лікарів «клінічного мислення» оптимізує загалом 

всю клінічну практику, як систему. 

 В основі клінічного мислення лежать такі операції, як ідентифікація ознак, 

аналіз та синтез, порівняння та відмінність, абстракція та узагальнення, логічні 

висновки, індукція та дедукція, знання та досвід.  Сьогодні під цим терміном у 

найбільш загальному вигляді  розуміють когнітивну здатність людини вирішувати 

професійні завдання на основі знань, досвіду та інтуїції. Також  аналіз наукової 

літератури показав, що професійне медичне мислення чи «клінічне мислення» 

визначається як «рефлексивна розумова діяльність лікаря, що забезпечує 

постановку та вирішення діагностичних, лікувальних та профілактичних завдань 

[3-6].  

Мета дослідження. Аналіз наукових публікацій, які висвітлюють 

методологічний підхід у формуванні «клінічного мислення»  у студентів -медиків 

під час викладання фундаментальних дисциплін: таких, як медична  хімія. 

Матеріали і методи дослідження. Порівняльний, описовий, бібліографічний 

аналіз. 

Фундамент «клінічного мислення» ґрунтується на теоретичних аспектах 

різних дисциплін як клінічного, так і загального, фундаментального профілю. 

Важливим є сформувати з перших років навчання  у студентів-медиків здатність 

аналізувати та систематизувати знання.  

Завдання навчально-методичної роботи будь-якої кафедри вищого 

медичного закладу навчання є підготовка лікарів, які будуть здатні в умовах 

практичної діяльності, в лікарні, проявляти своє «клінічне мислення», а саме 

швидко приймати правильні рішення в будь-якій ситуації. Так слід зазначити, що 

одним з головних завдань дисципліни «Медична хімія», яка викладається у ХНМУ 

на кафедрі медичної та біоорганічної хімії на першому курсі, є не лише підготовка 

студентів до освоєння матеріалу з профільних дисциплін, а також і формування 

засади «клінічного мислення». З метою створення базису для розвитку «клінічного 

мислення» у студентів-першокурсників, на нашій кафедрі передбачено поєднання 

форм контролю знань та різних методів засвоєння матеріалу.  Так лабораторно-

практичні заняття на кафедрі побудовані таким чином, що на початку заняття 
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надається мотиваційна характеристика теми, що без сумніву показує студентам 

міждисциплінарні зв’язки, а саме  зв’язки хімічних та фізіологічних явищ.  В 

продовж заняття викладач разом зі студентами розглядає  теоретичні питання та 

практичні завдання, які розкривають не лише хімічні аспекти, а також пояснюють 

біологічні сторони питання. На практичних заняттях у рамках кожної теми 

передбачено  вхідний та вихідний тестовий контроль, такий підхід сприяє тому, 

щоб у викладача сформувалось поняття про індивідуальний рівень підготовки 

кожного студента –саме це дозволить сприяти подальшому засвоєнню матеріалу та 

розвитку здібностей студентів.  

Традиційним на кафедрі медичної та біоорганічної хімії ХНМУ є проведення 

студентських конференцій, які формують у студентів навички критичного 

мислення, роботи з науковою літературою та, без сумніву, є першим шагом на 

терені формування професійного світогляду у студентів-першокурсників. Також на 

нашій кафедрі регулярно проводяться виставки студентських творчих робіт: «Хімія 

осіннього подиху», «Хімія калинова», де студенти можуть представити свої 

експонати, виготовлені з природних матеріалів та надати до них письмовий опис, з 

детальних поясненням лікувальних та фармакологічних властивостей сировини, 

яку вони використали.  

 
Рис. 1. Фото експонатів студентських творчих робіт «Хімія калинова» 

Такий підхід, на нашу думку, сприяє формуванню засад «клінічного 

мислення» з перших років навчання майбутніх лікарів. 

Виходячи з вищенаведеного очевидним є те, що сьогодні медична освіта 

вимагає якісного нового підходу до навчального процесу з урахуванням 

особливостей сучасної молоді, і потребує подальшого дослідження  з метою 

використання класичних та інтерактивних методологічних підходів для  

формування «клінічного мислення» у студентів-медиків з перших років навчання в 

медичному університеті. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

З ПРЕДМЕТУ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

У статті висвітлюються сучасні інноваційні підходи до підвищення якості 

самостійної роботи здобувачів освіти вищих медичних навчальних закладів. 

Окремо аналізується самостійна наукова діяльність здобувачів освіти в рамках 

студентського наукового гуртка.    

Ключові слова: самостійна робота, медична психологія, дослідницька 

діяльність, студентський науковий гурток.    

В статье освещаются современные инновационные подходы к повышению 

качества самостоятельной работы студентов  высших медицинских учебных 

заведений. Отдельно анализируется самостоятельная научная деятельность 

студентов в рамках студенческого научного кружка. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, медицинская психология, 

исследовательская деятельность, студенческий научный кружок. 

The article highlights modern innovative approaches to improving the quality of 

independent work of students of higher medical educational institutions. The independent 

scientific activity of students within the framework of the student scientific circle is 

analyzed separately. 

Key words: independent work, medical psychology, research activity, student 

scientific circle. 

 

Як показують теоретичні та емпіричні дослідження, проведені педагогами та 

психологами, конструювання та здійснення результативного процесу навчання у 


