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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА 

КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ 

Е.Ц. Ясинська  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Реформа медичної освіти в Україні націлює на підготовку фахівця з 

високою професійною компетенцією, що забезпечує належну якість 

медичної допомоги. У професійній підготовці медиків широке застосування 

отримали інноваційні технологій. Особливо велика увага приділяється 

інтерактивним методам навчання, що стимулює самопідготовку, творчу 

активність, відповідальність майбутніх медиків, розвиток комунікативних 

навичок. В даний час існує освітній стандарт професійної підготовки лікаря, 

покликаний вирішувати завдання з формування професійної компетентності, 

критичного мислення. Якість підготовки випускника медичного вузу 

залежить від багатьох чинників. Це професіоналізм викладачів, умови і 

забезпеченість навчального процесу, склад елементів в освітньому процесі, 

мотивація студента, сучасні технології навчання, системи контролю знань, 

мотивація педагогічної праці і багато іншого.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців є найважливішою складо-

вою частиною соціальної стратегії нашої держави. Успішне вирішення 

даного завдання залежить від якості викладання і вимагає нових форм 

раціональної організації навчального процесу. У викладанні будь-якої 

дисципліни повинні переважати методи, які допомагають набути професію, 

на яких фактично і формується профіль фахівця. 

На кафедрі «Соціальної медицини» проводиться певна робота з фор-

муванню нового статусу майбутнього лікаря, впровадження інтерактивних 

методів навчання, посилення практичної спрямованості навчального про-

цесу та самопідготовки студентів – медиків у позааудиторний час. 

Співробітниками кафедри постійно удосконалюються форми і методи 

стимулювання творчої активності студентів, вносяться корективи у зміст 

навчання відповідно до вимог практичної охорони здоров'я, удоско-

налюються контроль і оцінка якості знань та практичних навичок. 

У даний час більшість медичних вузів дають теоретичні знання, тоді 

як практичними вміннями на належному рівні володіє далеко не кожен 

випускник. Це необхідно вирішувати шляхом систематичного, 

безперервного навчання та наближення навчального процесу до запитів 

практичної охорони здоров'я. Для формування професійних навичок і вмінь 

на кафедрі соціальної медицини широко використовуються мультимедійні 

інтерактивні лекції зі зворотнім зв'язком між викладачами та студентами, 

семінари в малих групах, створення тематичних презентацій, самопідго-

товка з вивченням літератури, проведення міні-конференцій, рольових ігор 

з моделюванням роботи, взаємний аудит. Для розвитку компетентності з 

особистісно-орієнтованої взаємодії між викладачем і студентом викорис-

товуються підходи, що дозволяють студентам - медикам засвоїти певний 
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стиль спілкування при призначенні обстеження. Для цієї мети 

застосовуються тематичні заняття, рольові ігри, комунікативні тренінги, 

вирішення ситуаційних завдань, обговорення на конференціях стилів 

спілкування в медичній практиці, особливостей міжлікарської взаємодії, 

робота в команді. 

Таким чином, інноваційні методи навчання розкривають ситуації, які 

можуть зустрітися у практичній роботі, сприяють розвитку клінічного 

мислення, роблять практичні заняття цікавими. Дані методи допомагають 

студентам на практиці застосовувати професійну підготовку, опановувати 

теоретичні знання та розвивають почуття відповідальності.  
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