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Упровадження інтерактивних методів навчання і виховання  -  ефективний засіб опанування сучасними тех
нологіями, підвищення ефективності навчання і якості знань, формування життєвої та професійної компете
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Національна система освіти України, сучасні тенденції світової інтеграції передбачають індивідуа
лізацію навчального процесу за активної позиції особистості лікаря в процесі опанування дисципліна
ми. Тому велике значення має впровадження інтерактивних методів навчання і виховання як ефек
тивний засіб опанування сучасними технологіями, підвищення ефективності навчання і якості знань, 
формування ж и тєво ї та професійної компетентності сучасної молоді.

Однією з популярних інтерактивних методик у Європі стала Case study (кейс-метод, метод аналізу 
ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейєм та К. Єйтс. Саме їй у світовій 
практиці відводиться чільне місце для розв’язання сучасних проблем у навчанні. В Україні цей метод 
став поширюватись у другій половині 90-х років XX ст. як пізнавальна акселерація в процесі вивчення 
природничих наук, невдовзі він поширився в навчальному процесі медичних ВИЗ.

Суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуаційні задачі, тексти яких називають
ся «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розді
лу навчальної дисципліни.

Вивчення клінічної дисципліни передбачає єдність таких форм: аудиторна робота під безпосеред
нім керівництвом викладача і позааудиторна самостійна робота.

Цінність кейс-методу полягає в тому, що він одночасно не тільки відображає практичну проблему, а 
й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти для розв'язання цієї проблеми, а також 
вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним.

У ситуаційних задачах моделюється клінічна робота лікаря, при цьому спеціально не включають 
важливу клінічну ознаку чи, навпаки, включають надлишкові симптоми. Основою виступають історії 
хвороби, перероблені за умовами складання кейс-завдання. Умови завдання містять повний фактич
ний матеріал, який може отримати лікар на обстеженні пацієнта, ілюстративний матеріал (рентгеног
рами, малюнки, схеми, фотографії).

Як специфічний метод навчання кейс-метод застосовується для розв’язання властивих йому за
вдань. До основних його характеристик належить: технологізація й оптимізація; методологічне наси
чення; застосування в навчанні різних типів і форм; компетентісний підхід.

Навчальні завдання кейс-методу передбачають: формування навичок використання теоретичного 
матеріалу для аналізу практичних проблем; формування навичок оцінювання ситуації, вибір та органі
зацію пошуку основної інформації; вироблення вмінь формулювати питання і запити; вироблення 
вмінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії; формування вмінь самостійно при
ймати рішення в умовах невизначеності; формування навичок та прийомів усебічного аналізу ситуа
цій, прогнозування способів розвитку ситуацій; формування вмінь і навичок конструктивної критики.

Кейс-метод має певні переваги, оскільки є не тільки навчальним, а й має потужний виховний поте
нціал для формування особистісних якостей: креативності; конкурентоспроможності; готовності взяти 
на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації та за роботу всієї групи; впевненості 
в собі; потреби в досягненні мети; волі, цілеспрямованості; навичок роботи в групі; комунікативної 
культури; соціальної активності та життєвої компетентності; здатності до саморозвитку, самовдоско
налення і самореалізацїї.

Дослідження науковців свідчать, що цей метод не потребує великих матеріальних і часових витрат 
і допускає варіативність навчання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивченні нової 
теми у викладенні теоретичного матеріалу, так і може використовуватися з метою узагальнення та си
стематизації матеріалу. Як інтерактивний метод навчання кейс-метод ефективний у вивченні економі
чних, суспільних і соціальних наук, мови й літератури та професійних дисциплін.
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Робота над кейсом передбачає: розбір конкретної ситуації з певного сценарію, який включає само
стійну роботу; публічний виступ із представленням та захистом запропонованого рішення; контрольне 
опитування учасників на предмет знання фактів кейсу, що розглядається.

Роботу над кейсом поділяють на два основні етапи: самостійна робота і робота в аудиторії.
Наведемо алгоритм проведення занять із застосуванням кейс-методу. Перший етап - заздалегідь 

складені кейси викладач роздає лікарям не пізніше як за день до заняття. Вони самостійно розгляда
ють кейс, підбирають додаткову інформацію і літературу для його вирішення. Другий етап - заняття 
розпочинаються з контролю знань, з’ясування центральної проблеми, яку необхідно розв’язати. Роз
діливши групу на малі робочі групи, викладач пропонує різні ситуації або всім однакові, контролює 
роботу малих груп, допомагає, уникаючи прямих консультацій. Лікарі можуть використовувати допо
міжну літературу, підручники, довідники. Кожна мала група обирає «спікера», який на етапі презентації 
рішень висловлює думку групи. Під час дискусії можливі запитання до доповідача, виступи і доповнен
ня членів групи. Викладач координує дискусію, шляхом голосування обирається спільне розв’язання 
проблемної ситуації. На етапі підбиття підсумків викладач інформує про розв’язання проблеми в реа
льному житті або обґрунтовує власну версію й обов’язково оприлюднює кращі результати, оцінює ро
боту кожної малої групи і кожного лікаря.

Для ефективного використання кейс-методу необхідно створювати спеціальні умови: забезпечення 
достатньо високої складності пізнавальних проблем, які потрібно розв’язувати; створення викладачем 
логічного ряду запитань щодо пізнавальної проблеми для пошуку точної відповіді; відведення спеціа
льного часу на осмислення способів розв’язання проблеми; організація спеціальної підготовки викла
дачів до запровадження методики.

Отже, треба визнати, що застосування викладачем кейс-методу, з одного боку, стимулює індивіду
альну активність лікарів, формує позитивну мотивацію до навчання, забезпечує високу ефективність 
навчання і розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості та компетенції, а з іншого - 
дає можливість самому викладачу самовдосконалюватися, по-іншому мислити й діяти, оновлюючи 
власний творчий потенціал.
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Педагогічна творчість - це цілісний процес професійної реалізації та самореалізації викладача. Ї ї  централь
на лапка - особистісно-орієнтована розвивальна взаємодія суб ’єктів (інтернів) у  навчально-виховному процесі, 
яка зумовлена специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між  ними і спрямована на розвиток їхнього 
творчого потенціалу.
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У період розвитку і реформування освітніх систем в умовах соціально-економічних перетворень в 
Україні домінуючою тенденцією в медичних ВНЗ є підготовка лікарів-інтернів як творчих, упевнених у 
собі, високопрофесійних особистостей. Тому велике значення має особистісно-орієнтована взаємодія 
в системі «викпадач-інтерн». Особистісна орієнтація як поняття - це педагогічна категорія, сутність її 
полягає в такому підході до проектування і реалізації освітнього процесу, за якого метою і мірою його 
ефективності є особистісний і професійний розвиток людини (студента, лікаря-інтерна і т.п.). 
Особистісна орієнтація є умовою і метою гуманізації освіти, а тому педагогічні технології мають бути 
засобом її здійснення в конкретному навчально-виховному процесі [1]. Створення сприятливих умов 
для творчої навчальної діяльності лікарів-інтернів, самореалізації їхньої особистості в навчально- 
виховному процесі - найважливіша складова особистісної орієнтації. Виявлення особливостей творчо
го розвитку особистості дозволяє сформулювати основні принципи педагогічної творчості викладача, 
реалізація яких сприяє розвитку в системі «викладач-лікар-інтерн» творчих можливостей інтернів та 
підвищенню рівня творчої педагогічної діяльності викладачів [2] .

Педагогічна творчість - це цілісний процес професійної реалізації та самореалізації викладача. Її 
центральною ланкою є особистісно-орієнтована розвивальна взаємодія суб’єктів (інтернів) у навчаль-
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