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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА ТЕОРЕТИЧНИХ 
КАФЕДРАХ

А. О. Терещенко, Д. М. Шиян

Харківський національний медичний університет

Навчально-методична робота є одним з основних ви-
дів діяльності професорсько-викладацького складу вищих 
навчальних закладів. Її метою є повне й адекватне мето-
дичне забезпечення навчального процесу для підтримки 
належного рівня якості підготовки фахівців [1, 3, 5].

У Харківському національному медичному універси-
теті впроваджено кредитно-трансферну систему організа-
ції навчального процесу, яка акцентує увагу на підвищенні 
ролі самостійної роботи студентів, оволодінні ними про-
фесійними знаннями та вміннями, використанні сучасно-
го методичного забезпечення. 

На кафедрі анатомії людини ХНМУ на сучасному рів-
ні вирішуються задачі навчально-методичної роботи за 
вимогами кредитно-трансферної системи з забезпечення 
організації навчального процесу.  

Основними напрямками діяльності кафедри з органі-
зації навчально-методичної роботи є організація та моні-
торинг підготовки методичного забезпечення навчального 
процесу на рівні, що відповідає вимогам підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, згідно з метою кредитно-
трансферної системи щодо забезпечення організації на-
вчального процесу; зовнішнього та внутрішнього рецен-
зування підручників і навчальних посібників, навчально-
методичних матеріалів; стажування викладачів [2, 4, 6, 7].

Навчально-методична робота кафедри анатомії лю-
дини охоплює усі аспекти діяльності як студентів, так і 
викладацького складу. Вона постійно розвивається і вдо-
сконалюється викладачами, які за допомогою різних за-
собів дидактичної системи повинні отримати необхідний 
позитивний результат з спроможною конкурентністю май-
бутнього фахівця. Функціональними засобами методичної 
системи кафедри є нормативно-правове та навчально-
методичне забезпечення, засоби навчання, засоби контр-
олю. Крім того, навчально-методична система кафедри 

містить потенційну готовність до створення стикових дис-
циплін шляхом інтеграції теоретичних і клінічних кафедр, 
що в остаточному підсумку дозволяє інтегрувати інформа-
ційний потік і підвищувати рівень навчання.

З метою поліпшення організації навчально-методичної 
роботи та вдосконалення навчально-методичної докумен-
тації робота викладачів повинна бути зосереджена на ви-
рішенні завдань підвищення рівня підготовки фахівців 
на основі комплексного підходу до поліпшення якості 
викладання, удосконалення змісту, організації та методів 
навчання.
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Основним завданням викладання променевої терапії 
є підвищення якості підготовки фахівців медичних спеці-
альностей. Сьогодні в Національному медичному універ-
ситеті імені О.О. Богомольця на кафедрі радіології та раді-
аційної медицини променева терапія викладається студен-
там 3-го курсу медичних факультетів згідно Європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу. 

Інтерактивне навчання може здійснюватися за до-
помогою діалогу між викладачем і студентом та за на-
явності комп’ютерних технологій. На кафедрі практич-
ні заняття з променевої терапії ведуться із залученням 


