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Забезпечення якості вищої освіти на засадах європейських стандартів і 

рекомендацій ESG вже близько двох десятиліть вважають основою для 

розвитку Європейського простору вищої освіти. Метою європейської кредитно-

трансферної системи, яка була запропонована в Україні, є підвищення якості 
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освіти шляхом змін підходів до навчального процесу та використання сучасних 

інноваційних педагогічних технологій [1, 2]. 

Найбільш ефективним способом підготовки студентів вищої школи  

вважається інтерактивне навчання, яке передбачає спільну роботу всіх 

учасників процесу.  При впровадженні інтерактивних методів навчання 

формуються умови для активного обміну інформацією, вирішення поставлених 

задач та проблемних питань, що виникли в процесі вивчення тієї чи іншої 

науки, спонукають як педагогів, так і студентів взаємодіяти, спільно оцінюючи 

поведінкові моделі та моделювати наступні етапи навчання [3]. 

Активне впровадження в навчальний процес інтерактивного навчання, що 

на відміну від традиційних лекцій та лабораторних занять, має ряд 

методологічних переваг. До методів, які активізують навчальний процес, 

відносяться : метод ситуаційного аналізу; метод рольових ігор; різні види 

тренінгів і ігрове проектування [4]. Навіть використання кейс-технологій, 

заснованих на аналізі ситуацій, дає можливість викладачеві не тільки 

активізувати увагу студента, проте й  формувати та розвивати  відповідні 

професійні компетенції та клінічне мислення. 

Інтерактивне навчання стимулює емоційний стан організму, що сприяє 

більш активному запам'ятовуванню. Навчанню і запам'ятовуванню може 

сприяти  і те, як інформація подається в новому, незвичайному вигляді, що не 

збігається з уже встановленими в  головному мозку закономірностями й 

шаблонами. 

Активізація запам'ятовування за рахунок емоцій може мати  й інший 

фізіологічний механізм. Неспецифічні подразники викликають виділення 

клітками головного мозку  проопіомеланокортину, що активізує процеси 

пам'яті. Цей медіатор розщеплюється на ряд речовин, однією з яких є АКТГ, що 

у свою чергу є гормоном, який регулює синтез кортизолу. 

Активізацію запам'ятовування за рахунок емоцій можна використовувати 

на практичних заняттях: робота в малих групах над аналізом конкретних задач, 
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захист позиції своєї групи перед іншими однокурсниками, участь в імітаційних  

і ділових іграх.   

Для навчальних тем, де обсяг матеріалу значний, а логічні зв'язки між 

його елементами не виражені чітко та однозначно, придатною буде гра-

змагання "Останнє слово". На практичному занятті вона може виконувати ту ж 

саму функцію, що традиційне фронтальне опитування. Її нескладні правила 

полягають у тому, що викладач встановлює черговість, у якій студенти 

називають по одній властивості об'єкту вивчення (наприклад, клітини та органи 

імунної системи або реакції антиген-антитіло). Тому, хто пропустив "хід" або 

дав неправильну відповідь нараховуються штрафні бали, а переможцем 

вважається той, за ким залишилося "останнє слово". Крім підрахунку додатних

та від‘ємних балів викладач може по ходу гри висловлювати зауваження або 

навідні питання, щоб істотні характеристики явища або процесу не залишилися 

поза увагою студентів [5].  

Інтерактивне навчання  розвиває емоційний інтелект. В останнє 

десятиліття була висунута концепція про існування емоційного інтелекту. Він 

доповнює той тип інтелекту, що зазвичай виміряється за допомогою тестів для 

визначення коефіцієнта розумового розвитку (IQ –тест). Необхідно виявляти і 

розвивати такі особистісні якості як ініціатива, здатність до співчуття, 

самооцінка й мотивація. В інтерактивному навчанні задіяні обидві півкулі 

головного мозку. Ліва півкуля головного мозку відповідає за мову, логічне 

мислення і сприйняття послідовності й закономірностей. Права – за сприйняття 

музики, зорових образів і уяву. Звичайно, у реальності все набагато складніше, і 

між півкулями не можна провести чітку демаркаційну лінію. 

Ігри-змагання добре поєднуються з іншими прогресивними методами 

навчання, наприклад, з відеодемонстрацією. При вивченні медичної 

мікробіології демонстрація реальних об'єктів часто неможлива із-за їх 

небезпеки для життя і здоров'я студентів, а виконання ряду лабораторних до 

сліджень - із-за складності і тривалості. Тоді як навчальні фільми дають гарну 

можливість зазирнути у мікросвіт [4]. Крім того, понад  80% навчальних 
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фільмів з імунології – англомовні, що може виступати як інтерактивний 

елемент при підготовці студентів медичних вищих навчальних закладів. 

Таким чином, впровадження в навчальний процес інтерактивного 

навчання, що на відміну від традиційних лекцій та лабораторних занять, має 

ряд методологічних переваг.  
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