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УДК: 378.147:37.016:33.01:378.4(61)

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОСНОВ 

ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ У ВНМУ ІМ. М І. ПИРОГОВА

Марчук Іванна Анатоліївна 

викладач кафедри філософії та суспільних наук 

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Актуальні аспекти у викладенні курсу «Основ економічних теорій» є підвищення мотивації 
студентів до навчання, належне технічне забезпечення навчального процесу, поєднання теоритичного 
розгляду навчального матеріалу. В цих умовах особливо зростає роль викладача у вирішенні методич
них, педагогічних, та психологічних проблем під час підготовки майбутніх спеціалстів.

За своєю актуальністю і практичною значущістю проблеми формування світогліду майбутніх 
спеціалістів заслуговує увагу тому, що від їхнього вирішення залежить не тільки майбутнє людського 
суспільства, але й подальший розвиток суспільства. Одним з головних завдань виховання базового 
культури особистості є формування світогляду студентів.

Important aspects in the presentation of the course «Fundamentals of economic theory» is to motivate 
students to learn, proper maintenance of the educational process, the combination of theoretical consideration of 
educational material. Under these conditions, particularly the role of the teacher in addressing methodological, 
pedagogical and psychological problems during the training of future specialists.

By its relevance and practical significance of the problem of formation of future professionals svitohlidu 
deserves attention because of their solution depends not only on the future of human society, but also the 
further development of society. One of the main objectives of basic education is the formation of cultural 
identity philosophy students.

Ключові слова: гуманізація, індивідуалізації, міждисциплінарні технології, фундаменталізашя, 
дистанційне навчання.

Секція 7. Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у  вищих
навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення

Постановка проблеми.
Світове співтовариство беззастережно визнало 

якість освіти головною метою, пріоритетом розвитку су
спільства у XXI столітті, якому підпорядковані всі інші 
показники людського життя. Ми є свідками якісних змін 
як у розвитку цивілізації, так і обставин життя людини, 
а значить у функціонуванні освіти й розумінні її якості. 
У виступах науковців, педагогів-практиків зазначається, 
що вона є наріжним каменем сучасної парадигми освіти, 
безперечним пріоритетом освітньої політики більшості 
країн, і Україна не стала винятком у цьому процесі. Адже 
світ збагнув, ш оу високотехнологічному інформаційно
му суспільстві якість освіти стає головним аргументом 
людського розвитку, у забезпеченні такого рівня жит
тєвої та професійної компетентності людини, який би 
задовольняв її прагнення до самовдосконалення і само
розвитку і, як наслідок, потреби суспільства в освічених 
і висококультурних громадянах. Освітня технологія - це 
система форм, методів, засобів, навчання та виховання, 
що забезпечує досягнення цілей у межах заданого техно
логічного процесу [1,2].

Постановка завдання.
За цей період спостерігається тенденція до змен

шення зацікавленості студентів, до так, званих не про
фільних дисциплін. Це обумовлене не тільки зниження 
рівня загальної освіти, але й відношенням керівних ор
ганів освіти. Наприклад із основної базової гуманітарної

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

дисципліни «Основи економічної теорій» винесені у пе
релік дисциплін за вибором студента. На рівні загальної 
економічної безграмотності медиків на передодні вве
дення економічної обгрунтованої страхової медицини 
ази економічних знань необхідно надавати з курсу нав
чання студента. У зв'язку цим метою нашої роботи було 
підвищення зацікавленості студентів та надання базових 
економічних знань завдяки використання сучасних тех
нологій.

Виклад основного матеріалу.
З метою поглибленого вивчення дисциплін основ 

економічних теорій та оцінки рівня засвоєння матеріа
лу, у вищих медичних навчальних закладах ми викори
стовуємо наступні види новітніх технологій, які суттєво 
можуть змінити сам підхід до викладання

1. Технологія гуманізації та гуманітаризації. Це 
такий світоглядний і діяльний підхід до освіти, який 
не тільки визнає, але і стверджує цінність студента як 
особистості, його право на якісну освіту, на свободу ви
бору, на розвиток і виявлення своїх здібностей при за
стосуванні дисципліни «Основ економічних теорій» як 
підгрунтя до переходу до страхової медицини.

Гуманізація має два аспекти:
а) психологічний аспект, який передбачає активі

зацію ролі студента, індивідуалізацію навчання (тесту
вання, самостійна робота);

б) загальнокультурний аспект, під яким розумієть-
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ся гуманітарна культура через зміни певного мірою змі
сту' викладання інших дисциплін [2].

2. Технологія особистісної орієнтованої освіти. 
Особистісно-орієнтоване безперервна освіта передбачає 
постійне задоволення освітніх запитів людини, створен
ня умов проектування і реалізації індивідуальної освіт
ньої програми, що дозволяє вибрати і опанувати різ
номанітним освітнім рівнем. Особистісно-орієнтована 
освіта у ВНМУ повинна бути спрямована на розвиток і 
саморозвиток студента, становлення його як особистості 
з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і 
здібностей. Особистісно-орієнтоване навчання є мож
ливість кожному студенту реалізовувати себе у пізнанні, 
навчальній діяльності з опорою на його схильності та 
інтереси [3].

3.Технологія індивідуалізації. Індивідуальне на
вчання - форма, модель організації навчального проце
су, при якому викладач має взаємодію тільки з одним 
студентом. Індивідуальна форма навчання є приорітет- 
ною [5].

4. Технологія проблемного навчання, як і при під
готовці до складання Медичного ліцензійного іспиту 
Крок 1, Крок 2, Крок 3, опановують економічне підгрун
тя страхової медицини у створенні проблемних ситуа
цій (задачі, тести) та пошуку їх рушення рішення про
блемних ситуацій [4].

5. Міждисциплінарні технології. Впровадження у 
навчальний процес міждисциплінарних лекцій та конфе
ренцій. Наприклад, при вивченні мікробіології, студенти 
повинні застосовувати свої знання, які вони отримали 
на інших кафедрах. На основі вивчення таких дисци
плін як: гігієна, внутрішня медицина, сімейна медицина, 
бюстатистика, організація охорони здоров’я біологічна 
фізика, гістологія, анатомія, біологічна хімія, нормальна 
фізіологія, студенти самостійно повинні вміти провести 
мультифакторний аналіз теми занять. Цим самим ми ро
звиваємо у студентів не тільки клінічне але і системне 
інтегроване мислення [5].

6. Технологія фундаменталізації. Спрямованість 
на фундаменталізацію освіти необхідна для того, щоб 
майбутній фахівець у процесі навчання зміг набути не
обхідні фундаментальні базові знання, сформовані в 
єдину світоглядну наукову систему на основі сучасних 
уявлень про науку та її методи [5,6].

Тренінгові технології (багаторазові, система
тичні). Цінність тренінгів для системи вищої освіти 
виражається у тому, що вони дозволяють інтенсифіку
вати процес професійної підготовки (зберігаючи час та 
простір), зробити його більш ефективним за рахунок 
повної відповідності принципам особистісно-орієнтова- 
ного навчання [3].

7. Технологія організації самостійної роботи сту
дентів. Досягається за допомогою створенні сучасного 
технологічного базису носіїв інформації, віртуально-ін
формативного методу, вирішенні віртуальних клінічних 
задач, тестів, які оприлюдненні на сайті кафедр універ
ситету [4].

8. Технологія алгоритмізації та стандартизації.

Алгоритмічний процес - це система дій (операції з об’єк
том, він є не що інше, як послідовне і впорядковане ви
ділення в тому чи іншому об’єкті певних його елементів. 
Однією з переваг алгоритмізації навчання є можливість 
формалізації і модельного поданні цього процесу [5,6].

9. Кредитно-модульна технологія, яка зараз ле
жить в основі навчального процесу у вищих медичних 
навчальних закладах у більшості європейських країн 
знаходять своє застосування тільки для вирішення пи
тань мобільності студентів [3].

10. Технологія дистанційного навчання. Одним із 
головних принципів дистанційної освіти є його доступ
ність, кожний бажаючий при певних умовах може стати 
«віртуальним» студентом [3].

Інтерактивна технологія (інтеракція). Викори
стання прийомів інтерактивного навчання в практиці та 
досвіді роботи з різними за рівнем розвитку студентами 
переконують у тому, що ці форми при їх систематично
му-1 застосуванні дійсно дозволяють кожному студенту 
відчувати себе у ‘'контексті” спільної роботи, формують 
комунікативну готовність до спілкування в малих гру
пах на практичних та семінарських заняттях, сприяють 
розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення 
активної позиції у навчальній діяльності, що вкрай необ
хідно для такої «колективної» галузі як «медицина» [4].

Мета навчання та виховання ми досягаємо за 
допомогою наступних методів інноваційних техноло
гій: методу аналізу конкурентних проблемних ситуацій, 
методу проектів, методу мозгового штурму, кейс мето
ду, методу конференцій і ідей, методу групової дискусії, 
методу моделювання, методу конкурентних груп, методу 
кооперативних груп, методу пошуку і відкриття [2].

Висновок. Інноваційні технології навчання сти
мулюють роботу викладача, підвищують його про
фесійний рівень, оскільки така організація навчаль
ного процесу потребує підготовки до кожного заняття, 
постійного педагогічного пошуку, розробки і додавання 
нових матеріалів.

З усього вище викладеного, потрібно зробити 
висновок, що для викладача сьогодні важливо постій
но вдосконалювати власні знання про методи навчання, 
впроваджувати у власну викладацьку' практику новітні, 
іноваційно- освітні концепції, йти у ногу з часом та ви
ховувати плеяду конкурентно-здатних майбутніх фахів
ців на ринку надання медичних послуг.
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