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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД 
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кандидат медичних наук, 

доцент кафедри фізіології 

Рисована Л. М. 

асистент кафедри медичної та біологічної 

фізики і медичної інформатики 
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м. Харків, Україна 

 

Успіх навчального процесу на сам перед визначається відношенням студентів 

до навчання, їхнім прагненням до пізнання, усвідомленим і самостійним прид-

банням знань, вмінь, навичок. Студент не тільки об’єкт навчальних впливів, він 

суб’єкт спеціально організованого пізнання і педагогічного процесу [1]. 

В сучасних умовах задачі навчання виходять за межі забезпечення студента 

необхідним запасом знань, саме через це зростає потреба постійного попов-

нення й оновлення нової інформації. 

Ця вимога обумовлена активним розвитком науково-технічного прогресу й 

випливає із закономірності об’єктивної необхідності цілеспрямованого розви-

тку творчих здібностей всіх членів суспільства. Медичний ВНЗ повинен фор-

мувати вміння вчитися самостійно, усіляко розвивати й активізувати елементи 

творчості в пізнавальній діяльності студента-медика. 

Метою підготовки майбутніх лікарів є засвоєння культури медичної праці, 

що за даними сучасних досліджень визначається трьома основними складови-

ми, а саме медична діяльність, спілкування з пацієнтом, особистість лікаря. Стає 

зрозумілим, що саме інтерактивні методи дозволяють реалізовувати цю мету. 

Одним з найінформативніших методів пізнання є дослідницький метод. 

Студенти, які мають велику зацікавленість, інтерес до пізнання, проявляють 

пізнавальну активність постійно знаходяться в пошуку додаткових знань. Дос-

лідницький метод розкриває творчий потенціал студента, пов’язує навчальний 

процес з життєвими потребами, має позитивний емоційний окрас для допитли-

вої молоді, але й одночасно посилює засвоєння знань і вмінь. 

Дослідницький метод виконує важливі функції: забезпечує оволодіння ме-

тодами наукового пізнання в процесі пошуку цих методів і застосування їх; 

формує риси творчої діяльності; є умовою формування інтересу; дає повноцін-

ні, добре усвідомлені, оперативно й гнучко використовувані знання [2].  
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З огляду на ці функції й сутність дослідницького методу, варто визначити йо-

го як спосіб організації пошукової, творчої діяльності студентів за рішенням 

нових для них проблем. Майбутні лікарі вирішують проблеми, які вже вирішені 

суспільством, наукою й нові тільки для них самих. Викладач надає ту або іншу 

проблему для самостійного дослідження й вирішення, знає її результат, хід рі-

шення й ті риси творчої діяльності, які потрібно виявити в ході рішення [3]. 

В Харківському національному медичному університеті дослідницькі за-

вдання являють собою невеликі пошукові завдання, що вимагають, однак, 

проходження всіх або більшості етапів процесу дослідження. Цілісне їхнє рі-

шення й забезпечить виконання дослідницьким методом його функцій. При 

проведенні дослідження студент проходить всі етапи дослідницького методу: 

планування дослідження; пошук матеріалу; постановка проблеми; висування 

гіпотези; спостереження фактів; формування рішення чи пояснення на основі 

вивчених фактів; перевірка рішення; висновки про можливе, чи навіть необ-

хідне застосування отриманих знань. 

Безсумнівно, що достоїнством дослідницького методу є максимальна акти-

візація пізнавальної діяльності студентів-медиків, що сприяє формуванню мі-

цних, усвідомлених знань, підвищенню інтересу до предмета, оволодінню ме-

тодами наукового пізнання, пробудженню потреби до творчої діяльності. 

Однак широке застосування дослідницького методу пов’язане з труднощами 

через недостатність навчального часу та неоднорідність студентських груп. 

Подібні труднощі практично відсутні при правильній організації 

позааудиторної роботи, і такі завдання потрібно виконувати невеликим групам 

студентів або тільки бажаючим. 

Таким чином, дослідницький метод навчання перетворює традиційний 

підхід, створює багатогранну спрямованість студента, допомагає в засвоєнні 

нового матеріалу, розвиває творчий підхід до вирішення складних медичних 

задач. 
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