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Сирова Г.О., Петюніна В.М., Тюпова А.І. 
СТУДЕНТ – В ЕПІЦЕНТРІ 

 
Сучасний етап розвитку медичної освіти вимагає від студентів та 

викладачів, які задіяні в освітньому процесі, здатності до постійного на-
буття нових та оновлення отриманих знань. Актуальною проблемою ві-
тчизняної вищої медичної школи є зміна методів навчання відповідно 
до світових та європейських стандартів для того, щоб наш фахівець міг 
швидко орієнтуватися і пристосовуватися в соціумі, бути конкуренто-
спроможним. Застосування інноваційних методів навчання є одним з ін-
струментів, який дозволяє змінити напрямок процесу навчання з орієн-
тації на викладача до орієнтації на студента, тобто сформувати студен-
тоцентровані тенденції в освіті [1]. 

Проблеми розвитку й удосконалення вищої, зокрема й медичної си-
стеми в полі зору науковців різних галузей. У своїх працях вони дослі-
джують спільні та відмінні риси у змісті національної системи освіти та 
провідних світових і європейських систем [2–5] тощо. 

Вирішення проблем реформування галузі освіти дозволить визнача-
ти нові напрямки й шляхи втілення освітніх ідей, зокрема такої важли-
вої ідеї, як розвиток студентоцентрованих тенденцій. 

Мета даної статті – проаналізувати кроки викладачів кафедри ме-
дичної та біоорганічної хімії у зміні підходів до організації процесу на-
вчання від традиційного до сучасного студентоцентрованого. 

На нашу думку, для забезпечення студентоцентрованої спрямова-
ності навчання необхідно, щоб головний суб’єкт цього процесу – сту-
дент – мав стійку мотивацію до оволодіння теоретичними знаннями й 
практичними навичками.  

Хімічні дисципліни в медичному заклад вищої освіти (ЗВО) не є 
профільними. Проте вже на етапі створення програм навчальних дисци-
плін «Медична хімія» та «Біоорганічна хімія» в розділах «Мета та за-
вдання дисципліни», «Компетентності та результати навчання» ми по-
казуємо, що засвоєння цих знань на першому курсі забезпечить науко-
вий підхід до вивчення нормальних і патологічних процесів в організмі 
та створить базу для вивчення медико-біологічних і клінічних дисцип-
лін на старших курсах. 

При проведенні лабораторно-практичних занять надзвичайно вели-
ку увагу приділяємо мотиваційній характеристиці кожної теми. Особли-
вість цього етапу на занятті полягає в тому, що не викладач показує, як 
ті чи інші хімічні закономірності даної теми будуть застосовуватись для 
інтерпретації процесів життєдіяльності, а самі студенти формулюють ці 
положення. 

У ході обговорення теоретичного матеріалу ми підбираємо і фор-
мулюємо завдання так, щоб кожний студент мав можливість проявити 
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свої комунікативні здібності, індивідуальний підхід до вирішення про-
блеми, проявив свої особистісні якості. Під час проведення цієї частини 
заняття основна роль належить студентам. Викладач втрачає функцію 
носія й транслятора знань. Він стає фасилітатором. 

Застосування інтерактивних методів навчання передбачає реаліза-
цію науково-дослідного принципу в освітній діяльності, що також має 
студентоцентровий характер. Цей принцип наші студенти реалізують в 
ході виконання лабораторних робіт, передбачених на кожному занятті. 
Виконуючи лабораторні досліди студенти знову осмислюють теоретич-
ний матеріал, пов’язують теорію й практику, набувають навичок аналізу 
отриманих результатів, вчаться робити висновки, критично мислити. 
Студент у цій роботі є центральною фігурою, викладач виконує роль 
коректора й куратора. 

Одним з важливих елементів студентоцентрованого навчання є оці-
нювання [6]. Оцінювання дає уявлення про досягнення суб’єктів нав-
чання, виявляє найпродуктивніші сторони освітнього процесу, забезпе-
чує зворотній зв’язок студент-викладач та їх партнерство у навчальному 
процесі. Зворотний зв’язок у процесі вивчення наших дисциплін досяга-
ється шляхом формативного оцінювання. Результатом кожного заняття 
є комплексна оцінка, яка формується з урахуванням даних вхідного (по-
чаткового) та вихідного (кінцевого) контролю, співбесіди, набуття прак-
тичних навичків. Кожен студент має можливість обговорити з виклада-
чем свої помилки та оцінку, що дає змогу студентам відслідкувати свої 
успіхи у навчанні та планувати напрямки подальшого вдосконалення. 
В межах вивчення навчальних дисциплін здійснюємо сумативне оціню-
вання у вигляді диференційованого заліку. 

Формування студентоцентрованої моделі не можливе без доступу 
до навчальних ресурсів. Студенти першого курсу, які навчаються на ка-
федрі медичної та біоорганічної хімії, стовідсотково забезпечені як ма-
теріалом на паперових носіях (сучасні підручники, посібники, навчаль-
но-методичні комплекси, методичні вказівки та ін.), так і інтерактивни-
ми комп’ютерними засобами інформації. На кафедрі працює кабінет для 
самостійної роботи студентів, де вони користуються ноутбуками та ма-
ють доступ до інтернету. 

Таким чином, викладання хімічних дисциплін на кафедрі медичної 
та біоорганічної хімії підпорядковане створенню умов для втілення су-
часних тенденцій в розвитку вищої медичної школи, а саме, до принци-
пів студентоцентризму. 

Колектив кафедри у подальшому вбачає головне своє завдання у 
пошуку й розширенні запровадження нових інтерактивних технологій у 
навчальному процесі заради підвищення якості набуття знань студента-
ми та створенні засад студентоцентрованого навчання. 
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Сінайко В.М., Коровіна Л.Д., Радченко Т.М. 

кафедра психіатрії, наркології,  
медичної психології та соціальної роботи ХНМУ 
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ЯК ФОРМА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ 
 

Навчання у ЗВО завжди вимагало серйозного ставлення, довгостро-
кової сумлінної праці від студентів. Процес вивчення нового матеріалу 
має форму класних та позакласних занять. Із урахуванням сучасних реа-
лій – наявності великої кількості теоретичного матеріалу у відкритому 
доступі, практичні заняття вимагають певної модифікації. Ігрові техно-
логії є доволі зручним та цікавим способом опанування теоретичного 
матеріалу [2, 3, 4, 9]. 

Згідно з «конусом Дейла» (залежність освітніх результатів від кон-
тексту освіти) люди запам’ятовують 90% інформації шляхом театралі-
зованого виступу, імітації реальної діяльності, виконання реальної дії. 
Це формує здатність аналізувати, розробляти, створювати та оцінювати 
нову інформацію чи нові навики [4, 9]. 
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