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Основним завданням вищої медичної освіти на сучасному етапі є 

формування майбутнього фахівця, як творчої особистості, здатної до 

самореалізації, саморозвитку, самоосвіти та інноваційної діяльності. 

Швидкий розвиток науки та широке застосування нових технологій у всіх 

галузях медицини вимагають від молодих спеціалістів не тільки високого 

рівня теоретичних знань, але й здатності оперативно реагувати на сучасні 

досягнення медичної науки і опануванням їх на практиці. Учбовий процес у 

вищих медичних навчальних закладах потребує широкого застосування 

інноваційних технологій, які передбачають впровадження нових методів та 

прийомів, що включають активні та інтерактивні форми засвоєння знань, 

умінь і навичок, та їх практичне втілення і вміння застосовувати. 

Одним з інноваційних методів є проблемне навчання, яке передбачає 

набуття знань та формування вмінь і навичок для вирішення проблемних 

завдань, потребує вдосконалення самостійної роботи студента над 

теоретичним матеріалом і активного опанування вміннями і навичками. 

Сучасне суспільство потребує лікаря, який володіє професійними знаннями і 

здатний ефективно діяти в складних та нестандартних ситуаціях, самостійно 

приймати рішення, творчо розвиватися і самовдосконалюватися.  

Формуванню висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців 

сприяє застосування активних та інтерактивних форм навчання. Активні 

методи навчання ефективні при наявності діяльної позиції студента по 

відношенню до викладача і забезпечуються роботою з підручниками, 



посібниками, довідниками, комп’ютером, тобто індивідуальними засобами 

навчання. Інтерактивні методи спрямовані на якісне засвоєння знань та 

розвиток вміння вирішувати комплексні завдання у співпраці з іншими 

студентами, тобто є колективними. При цьому. над поставленим завданням 

працює група студентів і кожен несе відповідальність за виконану роботу та 

представляє свою роботу перед групою. Серед інтерактивних методів 

навчання виділяють: завдання творчого характеру, виступи з завчасно 

підготовленими повідомленнями, презентації власних проектів, ділові та 

рольові ігри, групові завдання, використання відеоматеріалів, наочності до 

заданої теми, вирішення проблемних питань, дискусії, моделювання 

ситуацій, комплексні завдання.  

Підвищення якості освіти багато в чому залежить від вміння 

використовувати інноваційні методи навчання, які передбачають поступові 

зміни в методиці проведення лекційних, практичних та семінарських занять, 

а також аудиторної та позааудиторної самостійної роботи. Застосування 

мультимедійного формату викладення лекцій, дозволяє інтегрувати різні 

види подання навчальної інформації - текст, статистичну і динамічну 

графіку, відео- і аудіо записи в єдиний комплекс, який дозволяє студенту 

задіяти значно більш широкий спектр розумових здібностей, механізмів 

сприйняття знань, видів пам’яті та стати активним учасником навчального 

процесу.  

Засобами ефективного формування професійної інформаційно-

технологічної компетентності майбутнього лікаря є створення кафедрою 

електронної бази знань з дисципліни. Така база включає навчально-

електронний ресурс дисципліни «Медична біологія», методичні матеріали, 

набір тестових завдань до кожного з розділів дисципліни, посилання на 

інформаційні та літературні джерела – це поліпшує якість презентації 

навчального матеріалу та ефективність його засвоєння, підвищує мотивацію 

до навчання, сприяє формуванню потреби працювати самостійно, вести 

власні дослідження.  



Основна мета впровадження інновацій в методику навчання полягає у 

перетворенні студента-медика з пасивного слухача в активного співучасника 

процесу набуття знань, що вміє сформулювати завдання, знайти шляхи його 

вирішення та обґрунтувати вірність свого вибору.  

 

 


