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безнадії та апатії; нам потрібно щось більше, ніж ми самі, щоб ми могли 

служити йому в новому, природному, емпіричному». При цьому він вказував, 

що лише особистості, які здатні до «самоактуалізації (ті, хто досяг високого 

рівня розвитку, здоров’я і самореализації), гнучкі по суті і здатні реалістично 

підійти і адаптуватися до будь-якої людини і будь-якого оточення (з добрими 

людьми вони готові поводитися як з добрими, а з поганими – як з поганими)» 

[8, с. 6; 9, с 29, 37]. 

Формування особистості керівника – складний процес набуття знань та 

вмінь у такій мірі, в якій буде відбуватися постійне нарощування його 

загального сукупного потенціалу без втрати психічного і фізичного здоров’я. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ 

 

Входження України до європейської і світової спільноти робить дедалі 

актуальнішою проблему конкурентоспроможності українських вишів і їхніх 

випускників. Освіта є стратегічно важливою сферою суспільного життя, 

оскільки все більш очевидною стає залежність між її якістю та рівнем 

соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни, інтелектуальним 

потенціалом нації. Інформаційний вибух другої половини ХХ століття висунув 
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нові вимоги до будь-яких професіоналів, включаючи фахівців медичної галузі. 

Передусім виступає проблема формування таких якостей уваги, пам’яті і 

мислення, які дозволяють здобувачу освіти самостійно засвоювати інформацію, 

що постійно оновлюється, а також розвитку таких здібностей і навичок, які, 

забезпечили б йому можливість не відставати від прискореного науково-

технічного прогресу і після завершення освіти. Вирішення поставлених завдань 

значною мірою пов’язані із запровадження сучасних освітніх технологій, які 

мають бути орієнтовані на індивідуалізацію та варіативність освітнього процесу 

[1]. Існуючи на сьогодні сучасні освітні технології мають різні напрями. Серед 

них особливої уваги, на нашу думку, заслуговують інформаційно-

комунікаційна технологія, ігрова та проектна технології, а також технологія 

розвитку критичного мислення.  

Інформаційно-комунікаційна технологія – це сучасні системи управління 

навчальним процесом, відкритий простір інформаційних джерел, інструменти 

сформованої інформаційної діяльності, середовище інформаційної підтримки 

навчального процесу, гнучкий розклад занять. Сучасні персональні гаджети та 

комп’ютерні програми дозволяють поєднувати текстову, звукову, анімаційну та 

візуальну форми представлення інформації. Наприклад, безумовним 

позитивним аспектом використання навчальних мультимедійних презентацій та 

інтерактивних дошок для студентів-стоматологів є те, що вони дозволяють 

належним чином унаочнити теоретичний матеріал, викладати новий матеріал 

жваво та захоплююче. Практичні або лекційні заняття з використанням 

інформаційних технологій стають динамічнішими, цікавішими, сприяють 

ефективнішому засвоєнню знань, надають широкі можливості для 

індивідуалізації та диференціації навчання.  

В останнє десятиріччя надзвичайно активно в освітній процес 

впроваджується використання елементів гри, ігрового мислення, динаміки і 

механіки комп’ютерних ігор. Гейміфікація в педагогічній практиці – це 

створення певних умов для досягнення завдань, моделювання спеціальної 

ігрової реальності зі своїми внутрішніми законами (рольові ігри, ділові ігри, 

організаційно-діяльнісні ігри тощо). Тут студент на певний час стає «не 

собою», приймає роль, діє, виходячи з обраної або даної йому ролі, а не із 

власних бажань. В умовах ігрових ситуацій, спрямованих на відтворення й 

засвоєння суспільного досвіду, формується й удосконалюється самоуправління 

поведінкою. При цьому ігровий сюжет допомагає активізувати навчальний 

процес, засвоювати низку навчальних елементів, підхід до здобувачів освіти у 

навчанні стає делікатним і диференційованим.  

Наступний спосіб покращення якості освітньої діяльності, який вже 

надзвичайно гарно зарекомендував себе, є метод проектів. Даний метод у 

навчальному процесі покращує ефективність засвоєння та усвідомлення знань 

суб’єкта навчання, сприяє формуванню у здобувача освіти умінь працювати з 

інформацією, аналізувати, систематизувати, узагальнювати, встановлювати 

асоціації з раніше вивченим, робити висновки, висувати ідеї, знаходити 

варіанти розв’язання проблеми, передбачати можливі наслідки рішень, 
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обґрунтовувати власну думку, знаходити компроміс, прогнозувати результати 

своєї діяльності. Ця технологія передбачає тріаду дій здобувача освіти за 

підтримки та спрямовуючої функції викладача: задум – реалізація – продукт. 

Іншими словами, це складання плану, виконання плану, презентація готового 

продукту. Робота за цією методикою дає можливість розвивати індивідуальні 

творчі здібності здобувача освіти, більш свідомо підходити до професійного 

самовизначення. Творча співпраця викладача і студентів під час проєктної 

діяльності забезпечує творчу самореалізацію як викладача, так і студентів, 

задовольняє їх потреби в самовдосконаленні та саморозвитку; сприяє 

досягненню високих творчих результатів у процесі навчання. 

Розвиток критичного мислення – це тип технології, який допомагає 

критично ставитися до будь-якого твердження, не приймати нічого на віру без 

доказів, але бути відкритим новим ідеям. Ця технологія є необхідною умовою 

свободи вибору, відповідальності за своє рішення. Критичне мислення – це 

синонім якісного мислення, що спонукає до розмірковування, висловлювання 

припущень, аргументації правильності власних рішень. Найбільш активно у 

навчальному середовищі застосовуються такі методи інтерактивних форм 

організації навчально-пізнавальної діяльності, що дозволяють розвивати 

критичне мислення, як «Діалог», «Синтез думок», «Пошук інформації», «Коло 

ідей», диспути, турніри, дебати. Такі методики створюють умови для 

взаємонавчання, висвітлення одного й того ж процесу з різних точок зору, що 

сприяє виникненню дискусії. 

Таким чином, сучасні вимоги до випускників медичних закладів вищої 

освіти, які відображені в ключових компетентностях, є реальним та серйозним 

викликом для викладачів. Роботодавці, наймаючи на роботу спеціаліста, 

тестують не його інтелект, а компетентність, під якою розуміють здатність 

критично мислити, приймати адекватні рішення, професійно 

самовдосконалюватися. Сучасні освітні технології дозволяють суттєво змінити 

характер взаємодії суб’єктів системи та змінити рівень їх мислення, а також 

підвищити мотивацію здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності та 

розвинути різні сторони їх особистості. 
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