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Мультимедійні презентації дозволяють урізноманітнити форми подання навчального матеріалу, розширити 

можливості застосування технологій проблемного й інтерактивного навчання, а також підвищити мотивацію 

студентів до пізнавальної діяльності. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ I РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ  

ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ 

Риболов О.В., Іваницька О.С., Іваницький І.О., Гаврильєв В.М.  

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

Автори доводять необхідність упровадження в навчальний процес вищих медичних закладів студентської  науково-

дослідної роботи, яка є одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців.  
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Модернізація системи вищої освіти України, що відбувається у зв’язку з її входженням до європейського 

освітнього простору, полягає в зміні пріоритетів та вимог до підготовки кадрів. Студент має перетворитися з 

пасивного споживача знань, що передаються йому викладачем, на активного їх здобувача. Саме тому 

Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття» як головне завдання був проголошений 

перехід від масового навчання до індивідуального на основі самостійної роботи студентів, нових форм і 

методів активізації навчальної діяльності, де науково-дослідна робота студентів розглядається як суттєвий 

компонент підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Відтак розвиток вітчизняної системи вищої освіти 

висуває нові вимоги до професійного рівня випускників, як повинні володіти високим фаховим (науковим і 

методичним) рівнем, сучасним світоглядом, бути готовими до використання вже здобутих знань та засвоєння 

нової інформації, вміти працювати за новою системою подання інформації [5]. 

“У провідних зарубіжних країнах, - стверджує віце-президент Йоркського університету Еді Кемплер - 

студенти навчаються не лише в аудиторії, а й реалізують проекти, які допомагають їм набути професійних та 

наукових навичок. Університети активно беруть участь у науково-дослідній діяльності країни Нині їхня частка 

становить близько 20% з усіх наукових розробок у США та Франції, в Канаді ця частка взагалі сягає 40%. 

Вагомий доробок у наукові дослідження названих країн вносять студенти" [3]. 

У цьому контексті слушною є думка Л. Кондрашової про те, що модернізація професійної підготовки у 

вищій школі неможлива без оновлення її структурних елементів та системи управління освітнім процесом у 

цілому. Ці зміни мають реалізувати особистісно-гуманітарний характер навчальної інформації системне 

бачення професійної діяльності, педагогічне діагностування і педагогічний моніторинг, становлення активної 

професійної позиції і творчого стилю діяльності, формування рефлективної і комунікативної культури; 

засвоєння методики творчої роботи й інноваційної діяльності; розвиток професійних здібностей [2]. 

Науково-дослідна робота студентів - важлива складова професійної підготовки. Вона передбачає навчання 

студентів методології та методиці дослідження, систематичну участь у дослідницький діяльності, оволодіння 

технологіями і вміннями творчого підходу до розв’язання наукових проблем. Її організація має виходити з 

принципу єдності цілей, форм і методів навчальної, наукової і виховної роботи що реалізуються в аудиторний 

та позааудиторний час. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є розвиток творчого й 

аналітичного мислення, розширення наукового кругозору; прищеплення стійких навичок самостійного 

наукового пошуку; підвищення якості засвоєння знань; вироблення вміння застосовувати теоретичні знання і 

сучасні методи наукових досліджень у практичній діяльності [1]. У процесі науково-дослідної роботи студенти 

опановують науковим методом мислення, пі- знання, поглиблено і творчо засвоюють програмний матеріал із 

різних дисциплін, заглиблюються в проблеми медичної науки і практики. Ефективність наукової роботи зі 

студентами залежить від правильної побудови взаємовідносин між керівником і виконавцем. Перш за все, 

запорука успіху полягає в толерантності та демократичності цих відносин. Викладач не може нав’язувати свої 

погляди на наукову проблему та напрями її розв'язання, обмежувати наукові інтереси студента. Він має тільки 

вказати шлях, окреслити горизонт, запропонувати методи наукового пошуку. Керівники наукових робіт студен -

тів мають сприяти їх активній участі у наукових конференціях та публікації наукових здобутків. Мистецтво 

керівництва науково-дослідною роботою студентів є органічною складовою професіоналізму викладача, який 

повинен мати нестандартний погляд, володіти глибоким аналітичним мисленням, відзначатися етикою в 

спілкуванні, мати дар вести за собою молодих науковців не силою наказів чи вла 
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ди, а силою свого інтелекту, аргументів і переконливого слова [4]. Спілкування зі студентами - науковцями 

потребує від викладача певних навичок і вмінь, а саме: вміння слухати та говорити, давати пораду, впливати 

на вихованців особистим науковим досвідом, управляти науковою діяльністю студентів, активізувати їхню 

думку, мислення в процесі наукової діяльності, допомагати аналізувати факти, приймати рішення тощо. На 

нашу думку, обовязковою умовою успішної наукової роботи є також добровільне бажання і власна ініціатива 

студентів. При цьому ефективність наукової діяльності студента полягає не в отриманні дипломів та грамот 

(хоча необхідно погодитись, що призові місця як суспільне визнання досягнень студента позитивно впливають 

на підвищення самооцінки та самоствердження особистості), а у формуванні колосального, безцінного 

інтелектуального потенціалу, здатного забезпечити високу конкурентоспроможність молодого спеціаліста, 

збагатити життя різноманіттям емоційних вражень. 

У сучасних умовах управління роботою молодого науковця є головною метою розвитку медичної науки в 

майбутньому. Водночас є низка проблем, серед яких: 

1. Удосконалення механізму зацікавленості професорсько-викладацького складу науковою роботою зі 

студентською молоддю. 

2. Підвищення мотивації наукової діяльності та створення умов у виші для реалізації творчого потенціалу 

студентів. 

3. Вибір основних критеріїв і показників ефективності управління науковою роботою студентів в умовах 

модернізації освіти. 

4. Надання роботодавцями ширших можливостей майбутнього успішного працевлаштування сту- дентам-

учасникам науково-дослідницької роботи. 

Отже, слід зазначити, що комплекс управлінських рішень щодо наукової роботи студентів має не тільки 

забезпечувати керування і якість наукового дослідження, а й створити передумови для подальшого 

саморозвитку й адаптації початківця в науці до стрімкого розвитку сучасних наукових знань. У процесі 

входження в науку молода людина має здобути належний рівень компетентності та збагатитися значущими 

моральними цінностями, створити власний науковий ідеал, усвідомити сенс подальшого буття. Європейський 

вибір, який зробила Україна, потребує реорганізації нашої освітньої системи зі збереженням кращих традицій 

вітчизняних наукових шкіл. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ 

Руденко Л.А., Голованова І.A. 

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

Обгрунтовується думка, що єдиний інформаційній освітній портал вищих медичних навчальних закладів Укра їни 

дозволить автоматизувати систему управління вищою медичною освітою і забезпечити перехід BMН3 на нові 

технології управління вищою медичною освітою в рамках загальнодержавного освітнього простору.  
Ключові слова: управління вищою медичною освітою, автоматизація, єдиний інформаційний простір.  

Реформування освітньої галузі в Україні зумовило необхідність модернізації системи державного 

управління освітою, спрямування її на забезпечення і всебічне поліпшення якості освіти, впровадження 

технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти, тобто системи моніторингу 

якості освіти, освітніх послуг і формування ефективних механізмів державно - громадського управління 

освітою. Світовий досвід організації управління вищої освіти в різних країнах завдяки новим інформаційним 

технологіям може бути проаналізовано, порівняно та систематизовано з метою впровадження найкращих ідей 

у розробку ефективної вітчизняної освіти та зробити органічним її входження в єдину європейську освітню 

систему, що декларована Болонськими угодами [4]. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст., прописана державною програмою „Освіта” 

(Україна XXI століття) [1], основними положеннями Конституції України, законами України „Про освіту” [2] та 

іншими державними нормативними документами, що стосуються розвитку і реформування осві- 
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