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свій рейтинг у групі. На нашу думку, основними причинами поліпшення 
результатів навчання є не тільки підвищення якості викладання, а й суттєва 
активізація інтересу студентів до процесу викладання.

Висновки:
1. Необхідно постійно вдосконалювати методику викладання завдяки 

різноманітному використанню сучасних інноваційних технологій і техніч
них засобів навчання.

2. Необхідний спеціальний відбір використовуваних технологій з ура
хуванням їхнього економічного ефекту.

3. Необхідно купувати і впроваджувати сучасні інноваційні технології, 
розроблені в провідних університетах світу.

4. Сучасні інноваційні технології є хорошим мотиватором процесу 
навчання.

5. Необхідно готуватися до взаємодії інноваційних та акмеологічних 
підходів у навчанні.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВИШІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ 

НА ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Томілін В.Г, Бережна О.О, Доля А.В.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Рольові та ділові ігри 
дещо відрізняються одна від одної: під час першої обговорюють деталі уяв
ного або будь-якого іншого сюжету із життя; під час ділової гри використо
вують сюжет, який пов'язаний з майбутньою діяльністю учасників. Викори
стання інтерактивних методів навчання повинно формувати клінічне мис
лення в студентів медичних вишів, але чи так це насправді?

Аналіз матеріалів публікацій. Аналізуючи сучасні педагогічні публі
кації, можна зробити припущення: в новітній історії реформування медич
ної освіти в Україні все частіше науковці надають рекомендації щодо якіс
ного вирішення проблем в організації навчального процесу [1-5] у вищих 
навчальних закладах з різними рівнями акредитації, під час підготовки ви
сококваліфікованих фахівців, зокрема стоматологічного профілю, здат
них виконувати свої трудові зобов'язання за фахом одразу після закінчення 
навчання.

Формування цілі та постановка завдання. Одним з основних зав
дань закладу вищої освіти є забезпечення органічного поєднання в освіт
ньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності [6]. Вирішення 
цього завдання вимагає від викладачів підвищення ефективності викла-

- 113-



дання своєї дисципліни. Чи важливим на сьогодні є питання впровадження 
в навчальний процес у медичних вишах рольових та ділових ігор для підви
щення цієї ефективності? Яким чином проводити оцінювання якісних ха
рактеристик таких практичних занять? Ці актуальні питання спричинили 
проведення нами аналізу можливості використання саме цього методу на 
практичних заняттях з ортопедичної стоматології під час підготовки май
бутніх фахівців та формування у них здатності до клінічного мислення.

Слід наголосити, що використання інтерактивних методів під час 
комунікативно-ділового навчання є дуже важливим. У теперішній час можли
во активізувати пізнавальну діяльність студентів за допомогою рольового 
спілкування в різних ланках: студент-студент, студент-група студентів, 
студент-викладач, викладач-група студентів та ін. Зрозуміло, що навчання 
в такий спосіб повинно здійснюватися на засадах активної та постійної 
взаємодії всіх учасників гри. Як ці ланки можна використовувати під час 
рольової гри у вищих навчальних закладах зі стоматологічним профілем? 
На нашу думку, це може бути: лікар-пацієнт, лікар/помічник лікаря-пацієнт, 
група лікарів (консиліум) -  пацієнт, лікар-пацієнт/члени родини та ін. Ви
користання цих методів дозволяє активізувати роботу студента, сформу
вати в нього здатність до аналізу отриманої інформації, до засвоєння на
вчального матеріалу, до спілкування з іншою людиною, уміння донести до 
неї потрібну інформацію, вести бесіду вміло та грамотно, аргументовано та 
компромісно.

Під час проведення нами практичних занять з ортопедичної стома
тології з використання такого роду інтерактивних методів виявилося, що 
вони не дуже ефективні, бо студенти швидко втрачали інтерес, і така ділова 
гра закінчувалася. Причини? По-перше, збентеженість студентів, особливо 
англомовні чоловічої статі. Аналіз цієї збентеженості виявив нездатність 
студентів до творчості, не вміння грати будь-яку роль. По-друге, недо
статнє засвоєння ними навчального матеріалу. Дорослі студенти, уника
ючи бути посміховиськом серед товаришів, "перетворювалися" на малень
ких дітей, ховаючи за цією маскою залишки своїх "знань" з дисципліни. 
Лише зміна напрямку діяльності, наприклад, виконання мануальних зав
дань, повернула їх до "дорослого" життя. Це ще раз довело перевагу розвитку 
мануальної майстерності майбутніх фахівців над діловою грою та змусило 
нас вести пошук інших шляхів розвитку їхнього клінічного мислення.

Висновки і перспективи. Таким чином, використання ділових ігор на 
практичних заняттях з ортопедичної стоматології може певною мірою спри
яти розвитку комунікативних навичок у студентів, активізувати засвоєння 
навчального матеріалу за умов поступового їх використання, починаючи 
з молодших курсів. За для розвитку в них клінічного мислення потрібно 
проводити неперервне навчання, викладати матеріал наступного модулю 
в тісному взаємозв'язку з попереднім, як це було задовго до покрокового 
тестового контролю знань студентів.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 
НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ХНМУ
Топчій С. В., Лютенко МІ. А., Пешенко І. В.

Процес формування вищої школи має історичний характер. Декілька 
генерацій вітчизняних вчених приділяли увагу питанням становлення та 
розвитку медичної освіти, але проблема удосконалення навчання та про
фесійної підготовки майбутніх лікарів в Україні залишається актуальною 
та разом з тим малодослідженою на початку ХХІ ст. Вища освіта набуває 
особливого значення, тому що поступово зростає значення наукових до
сягнень, наука формує методологічну й фактичну основу вищої освіти. 
Зв'язок освіти і науки змінюється промисловою цивілізацією. Це можна 
розглядати як зовнішній фактор. Внутрішнім чинником впливу науки на 
освітні процеси, процеси отримання та застосування знань у теоретичних 
і практичних дисциплінах є мотивація і ставлення до навчання. Основна 
мета вищої медичної освіти на даний час є забезпечення можливості успіш
ного початку професійної діяльності випускника вищого медичного навчаль
ного закладу. Організація освітнього середовища повинна бути такого рівня, 
що випускник матиме підстави вважатися конкурентоспроможним фахів
цем. Традиційне навчання базується на вивченні предметної літератури та 
прослуховуванні лекційних матеріалів, однак дані методи значно поступа
ються за багатьма параметрами сучасним інформаційно-медійним сис
темам.

Об'єктом дослідження є сучасне навчання майбутніх лікарів на ка
федрі анатомії людини у вищих медичних закладах.

Предметом дослідження є сучасні методики викладання природничо- 
наукових предметів, таких як анатомія, майбутнім лікарям вищих медич
них закладів.

Метою дослідження є розробка інноваційних засобів навчання сту- 
дентів-медиків з метою допомогти їм бути такого рівня і якості, що випуск
ник має підстави вважатися конкурентоспроможним фахівцем у світі.
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