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навчальний процес кафедри  сімейної медицини стимуляційних технологій 

покращить навички лікарів загальної практики по веденню  дітей.  

 

АКТИВНО-ТВОРЧИЙ ТИП ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНИХ ВИШІВ 

Л.В. Микалюк  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Поняття «знання» багатозначне й має декілька визначень. Воно 

визначається як частина свідомості, як щось загальне в відображенні 

предметної розмаїтості, або як спосіб впорядкування дійсності, як 

деперсоніфікована узагальнена форма вираження сутності речей, як якийсь 

продукт й результат пізнання, як спосіб відтворення у свідомості 

пізнаваного об'єкта. Подібна багатозначність визначення поняття «знання» 

зумовлена безліччю функцій, що реалізуються знаннями. 

Виділяють такі види знань: 

– освітні терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти жодного 

тексту; 

– факти щоденної дійсності та наукові факти, без зазначення яких 

неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, доводити і 

обстоювати ідеї; 

– основні закони науки; 

– теорії, що містять систему наукових знань про певну сукупність 

знання про способи діяльності, методи пізнання, історії здобуття знань 

(методологічні знання); 

– знання про норми ставлення до різних явищ життя (оцінні знання). 

Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні. 

Теоретичні знання – поняття, системи понять абстракції; теорії, гіпотези, 

закони, методи науки. Фактичні знання – одиничні поняття (знаки, цифри, 

букви, географічні назви, історичні особи, події). 

Освітня функція навчання повинна забезпечити: повноту знань, яка 

визначається засвоєнням передбачених навчальною програмою відомостей 

з кожної навчальної дисципліни, необхідних для розуміння основних ідей, 

істотних причинно – наслідкових зв'язків; системність знань, їх упорядко-

ваність що будь-яке знання випливало з попереднього і прокладало шлях до 

наступного; усвідомленість знань, що полягає в розумінні зв'язків між 

ними, прагнення самостійно, постійно поповнювати їх; дієвість знань, що 

передбачає вміння оперувати ними, швидко знаходити варіативні способи 

застосування їх із зміною ситуації. 

Можна знати але не вміти застосовувати знання (мати навички і 

вміння). Навички і вміння включають знання про спосіб дії і досвід його 

здійснення. Вміння і навички передбачають засвоєння знань про спосіб 

діяльності і готовність або можливість ці знання реалізувати матеріально 
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або інтелектуально. Вміння поділяти на практичні, інтелектуальні, 

розумові. 

Використовують також міжпредметні (універсальні) вміння – порів-

няння, узагальнення, класифікація, доведення, проведення аналогій, 

визначати, розповідати, задавати питання. 

Засвоєння знань – цілісний процес. Усі його компоненти тісно між 

собою взаємозалежні. Традиційна система вищої медичної освіти розвиває в 

основному розсудково-емпіричне мислення студентів і не забезпечує 

формування у них рефлексуючого, творчого мислення. Для цього немає 

відповідних дидактичних та технологічних засобів організації пізнаваль-

ного досвіду студентів. Однак процес засвоєння знань має ступеневий 

характер, іншими словами, він відбувається як рух від одного рівня 

засвоєння до іншого, від нижчого до вищого. Експериментальне формуван-

ня творчого стилю мислення пов‟язане із створенням принципового нової 

моделі пізнавальної діяльності, здатної розвивати творчі потенціали і 

формувати творчу особистість. Стратегічним напрямом активізації навчан-

ня є не збільшення об‟єму навчальної інформації, або прискорення процесів 

її вивчення, а створення дидактичних і психологічних умов усвідомленості 

навчання, включення в нього самого студента на рівні не тільки 

інтелектуальної, але й особистої активності. Цього можна досягнути лише 

за умови розуміння навчання як особистісно-опосередкованого процесу 

взаємодії і спілкування викладача і студентів, спрямованого на досягнення 

об‟єднуючої їх мети – формування творчої особистості фахівця. 

У педагогіці існує визначення поняття активно-творчого типу зас-

воєння знань, який розуміється як постійна розумова діяльність, пошук, 

творча дія, що стає досвідом. Цей досвід потім позитивно впливає на прак-

тичну педагогічну діяльність. Знання, набуті таким шляхом, 

характеризуються дієво-перетворюючою силою, стають основою педагогіч-

ної діяльності. 

Таким чином, вироблені при цьому підході засоби в своєму психо-

лого-педагогічному доробку забезпечують організацію розумового процесу 

через формування системи спеціальних знань і умінь, але при такому 

навчанні інтелектуальним способам і прийомам здійснення розумової 

діяльності творчі задачі вирішуються, по суті, як типові задачі, хоча і 

відрізняються особливою складністю. 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАНОМЕДИЦИНИ У 

ЛЕКЦІЙНОМУ КУРСІ З МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ 

О.Ю. Микитюк 

Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці  

Нанотехнології–технології й процеси, основою яких є досягнення в 

наномасштабі. Сьогодні це один з нових підходів для розв‟язання проблем 

сучасної медицини. 
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