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На заняттях з іноземними студентами були проведені літературні 
читання творів Т. Г. Шевченка. Студенти-іноземці самі читали уривки зтворів 
видатного письменника, атакожмапи можливість почути вірші у виконанні 
викладачів та вітчизняних студентів.

Висновки та перспективи в цьому напрямку. Отже, одним із шляхів 
міжкультурного виховання майбутніх лікарів є організація в ЗВМО святку
вання Дня української писемності та мови, розкриття виховного потенціа
лу цього заходу. Нами визначено роль святкування Дня української писем
ності та мови для міжкультурного виховання майбутніх лікарів. Має місце 
прогнозування підвищення міжкультурної вихованості майбутніхлікарів під 
час вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Перспективним напрямом подальшого дослідження є вивчення ви
ховного потенціалу української мови професійного спрямування, залучення 
студентів ЗВМО до пізнання й осмислення ролі українських свят і традицій 
у вихованні нації, її ставлення до інших народів.
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НАВЧАЛЬНА АУДИТОРІЯ
ЯК ПРОСТІР ДЛЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА

Гончаренко Л. О.

Поганий учитель підносить істину, 
гарний навчає ї ї  знаходити.

Адольф Дістервег, німецький педагог, XIXст.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Історія розвитку освіти 
свідчить про те, що навчання завжди вимагало творчого ставлення до про
цесу засвоєння знань. Ще Г.С. Сковорода під час своєї педагогічної діяль
ності виступав проти схоластики та обмеження творчого простору викла
дачів. М. Шелер бачив в освіті процес розвитку творчої особистості. Одна 
з важливих проблем сучасної освіти - підготовка спеціалістів, що добре 
інформовані, але погано освічені [1]. Нова філософія вищої освіти вима
гає від викладачів відмови від тривіальної трансляції науково-культурного 
й професійного досвіду та носія незаперечної істини, що має бути засвоє-
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на студентами. Не слід давати студентам суму знань, але слід сформувати 
в них потребу навчатися протягом усього життя [2; 3]. Такий стан справ 
актуалізує необхідність розгляду ролі та значення творчої діяльності вик
ладача у формуванні творчої особистості студента-медика.

Аналіз публікацій даної проблематики свідчить про те, що питання 
впливу творчого викладача на формування особистості студента постійно 
знаходяться в центрі уваги наукової спільноти. Ці аспекти знайшли своє 
відображення в працях зарубіжних (М. Бахтін, В. Біблер, А. Виговський, 
Б.Гершунський, С. Гессен, О. Лосев, А. Печеї, О.Тофлер та ін.) та вітчизня
них (В. Андрущенко, С. Вітвицька, Н. Гузій, І. Зязюн, В. Кремень, М. Кул- 
таєва, В. Лутай, І. Предборська, В. Сухіна, В. Табачковський, Н. Чибісова 
та ін.) авторів. Діюча система освіти в Україні прагне змін і на найближчу 
перспективу передбачає як основний напрямок - перехід від репродуктив
ної, авторитарної освіти до освіти гуманістичного типу [4; 5]. Ось чому 
зазначена проблема не позбавлена свого важливого значення.

Метою й завданням статті є аналіз тенденцій впливу творчої діяль
ності викладача на формування творчої особистості студента-медика.

Виклад основного матеріалу. Футуристичний характер класичної уні
верситетської освіти виступає рушійною силою розвитку суспільства, де
термінує необхідність випередження реальності, виходу за межі відомих 
знань і досягнень [6]. Університет, в основі якого лежить творче викладан
ня, дозволяє зосередитися не на одержанні конкретної спеціальності або 
конкретних компетенціях, а на пізнанні принципів буття й розвитку приро
ди, соціуму й людини [4;5;7].

Діалектика розглядає творчість як процес, рух до бажаного результа
ту в умовах відсутності алгоритму пошуку. Цей процес не може бути зазда
легідь визначений і формується протягом самого пошуку. Таким чином, 
творчість можна визначити якдіяльність людини, що створює нові об'єкти й 
якості, схеми поведінки й спілкування, нові образи й знання [8, с. 704].

Вивчення механізмів і закономірностей творчості свідчить про те, що 
всі якості людини, які необхідні для творчості, розвиваються в процесі на
вчання й творчої діяльності а, отже, доступні кожній людині, що має нор
мальну психіку й необхідні фізичні дані.

Медична творчість, як й інші види професійної творчості, формуєть
ся на базі творчого потенціалу особистості, яким вона володіє на момент 
вступу до навчального закладу. Переосмислення ролі й значення людини 
як суб'єкта творчості задає нові координати розгляду проблеми й розумі
ння творчості [9].

Лекційна аудиторія для викладача -  це творча майстерня, лаборато
рія творчої діяльності. Творчий характер педагогічної діяльності визначаєть
ся тим, що кожна лекція або практичне заняття повинні впливати на розу
ми й серця студентів, а значить проводитися як спектакль із властивими 
йому законами драматичного жанру, нікого не залишаючи байдужим.

Сам процес читання лекції не повинен сприйматися як буквальне 
читання, примітивнатрансляція навчального матеріалу. Головна мета лекції 
полягає в тому, щоб відкривати істину, вести студентів шляхом її пошуку. 
На лекції студентам потрібно давати не суму знань, а орієнтири в науці,
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мотивувати їхню допитливість, пізнавальність. Викладачі повинні обирати 
такі форми й методи проведення занять, які б виховували в студентів 
здатність і потребу логічно висловлювати свої думки в усній та письмовій 
формах, брати участь у дискусіях, оволодівати мистецтвом ставити запи
тання та ін. [4; 5].

Найважливіше завдання лектора -  поєднати у своєму виступі всі вер
бальні й невербальні прийоми й способи впливу на аудиторію. Вербальні 
засоби передачі знань (дикція, темп викладу матеріалу, постановочні й 
риторичні питання) повинні перетворити ці знання в переконання студентів. 
Невербальні прийоми й способи впливу на аудиторію (жести, рухи тіла, 
міміка) повинні розбудити в студентах різні здатності сприйняття матеріалу, 
включати всі види пам'яті, особливості уваги. Під час викладу основного 
матеріалу повинне бути місце імпровізації, а також проявам елементів 
акторської майстерності [10].

Лектор проявляє свою творчість двічі: як автор тексту лекції (авторська 
лекція) і як виконавець. Навіть при наявності авторського матеріалу, підго
товленого до початку заняття, сам процес викладу лекції вимагає макси
мального прояву творчості. Лекція дає можливість живого спілкування зі 
студентами, що дозволяє оперативно вносити зміни у виклад матеріалу.

Творчого викладача відрізняє те, що він здатний не тільки тримати 
в пам'яті величезний обсяг навчального матеріалу, але й "тримати" ауди
торію в стані постійної уваги. Необхідно навчити студента сприймати ма
теріал, що викладається, через переживання, сумнів, осмислення, прояв 
творчості. Важливо, щоб студент знав про своє незнання й був мотивова
ний до перманентного пошуку й множенню свого знання протягом усього 
життя. Досягнення такої майстерності під силу тільки творчому виклада
чеві [2; 3].

Висновки. Аналіз використай их джерел свідчить проте, що в сучасній 
освіті неоціненна роль належить педагогові-творцеві, покликаному у своїй 
творчій діяльності сконцентрувати навчальний процес не на навчальній 
дисципліні, а на особистості студента. Лише творчий викладач дійсно зда
тен допомогти студентові зрозуміти - хто він є у світі і який світ є в ньому. 
Університетська освіта повинна вважати за найважливішу мету формування 
творчої особистості студента-медика з високим рівнем професійної підго
товки, загальної та медичної культур.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ПЕДІАТРІЇ СТУДЕНТАМ 5-6-ГО КУРСІВ 

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Гончарь М. О., Омельченко О. В., Аленіна І. С., Черненко Л. М.

Сучасний рівень розвитку медичної науки та практики висуває підви
щені вимоги до майбутніх лікарів за ступенем засвоєння практичних нави
чок і вмінь, здатності швидко орієнтуватися в складних клінічних ситуаціях, 
максимально наближених до практичної охорони здоров'я. Сучасні вимо
ги до фахівця породжують нові підходи до його підготовки.

Головною метою навчання в університеті є забезпечення високо
якісної підготовки майбутніх лікарів на основі поєднання традиційних і су
часних методів навчання. Це може бути виконано шляхом удосконалення 
фундаментальної та практичної підготовки, глибокої інтеграції навчального, 
наукового й інноваційного процесів [1].

Розроблення, упровадження та використання нових, інноваційних 
технологій у підготовці фахівців-педіатрів, сімейних лікарів спрямована на 
формування навичок клінічного мислення.

Серед інноваційних технологій, побудованих на основі аналізу 
клінічних ситуацій, на кафедрі педіатрії № 1 та неонатології часто викори
стовуються такі методи ситуаційного аналізу: аналіз конкретних клінічних 
ситуацій, розв'язання ситуаційних задач, методи ситуаційного навчання - 
метод кейсів, метод "інциденту" (невідкладна допомога на дитячих фан
томах); метод програвання ролей, ігрове проектування [2].

В умовах інноваційного навчання сучасний педагог виступає в ролі 
організатора процесу навчання, творця умов для прояву ініціативи учнів. 
Студенти-медики можуть узаємодіяти один з одним, співпрацювати на 
підставі наявних знань і навичок, а також власного досвіду, отриманих на 
колишніх курсах. Вони навчаються толерантно спілкуватися між собою і з 
викладачем, критично мислити, приймати рішення. Результатом такої 
діяльності є вирішення проблеми, установлення шляхів виходу з критичної 
ситуації. Головним методом реалізації такої діяльності є спілкування, тоб
то обмін думками та знаннями в навчальному процесі, на основі якого 
активізується інтелектуальна діяльність, народжується нове знання, фор
мується вміння, насамперед, використовувати теоретичні знання в конк-
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