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ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

У запропонованій статті розкрито сутність та значення поняття «методи проектів». Звернено увагу на 

особливості використання даної методики інтерактивного навчання у навчальному процесі вищих медичних 

навчальних закладів під час проведення практично-семінарських занять, а саме – вимоги до використання 

методики, етапи виконання проектів, особливості використання їх на заняттях студентів медичних закладів. Крім 

того, наведені результати порівняльного дослідження використання методу проектів під час проведення 

практично-семінарських занять у порівнянні із класичною навчальною методикою, які свідчать про актуальність 

даної методики викладання у вищих медичних навчальних закладах для підготовки майбутнього медичного фахівця.  

Ключові слова: «проект», «метод проектів», «проектні технології», структура методу проектів, етапи 

реалізації методу проектів 

. 

Постановка проблеми. В сучасному світі 

закономірно постає питання про нову систему 

освіти студентів вищих навчальних закладів, 

яка б створила умови для повноцінного 

фізичного, психічного, соціального та 

духовного розвитку особистості студента та 

виховання його здатності будувати 

демократичну державу. 

На даному етапі необхідною є підготовка 

кваліфікованих робітників відповідного рівня 

та профілю, конкурентоздатних на ринку 

праці, компетентних, відповідальних, які 

вільно володіють своєю професією та можуть 

орієнтуватися у суміжних галузях діяльності, 

здатних до ефективної праці за спеціальністю 

на рівні світових стандартів. Навчання як 

процес та результат може бути ефективним та 

якісним, коли чітко сформульовані цілі та ідеї, 

які прийняті усіма учасниками вказаного про-

цесу. З даною метою система освіти України 

повинна перейти в особливий інноваційний 

режим розвитку, в якому необхідно зберегти 

кращі традиції вітчизняної освіти та одночасно 

врахувати світові тенденції розвитку освітніх 

систем, спів ставляти нашу освіту зі світовими 

нормами та стандартами [2].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 

засвідчив, що чимало дослідників вивчали 

проблему становлення та розвитку методу 

проектів у зарубіжному та вітчизняному 

досвіді: історико-теоретичний аспект 

розглядається у роботах П. Блонського, 

Д. Дьюї, Б. Ігнатьєва та ін.; теоретичні засади 

проектної діяльності розкриваються у 

дослідженнях Н. Матяш, О. Пєхоти, 

С. Сисоєвої та ін.; технологія впровадження 

індивідуальних освітніх проектів у навчальний 

процес висвітлено у працях Н. Альохіної, І. 

Єрмакової, Л. Сохань. 

Метою статті є дослідження сутності та 

змістовного наповнення технології проектного 

навчання на практично-семінарських заняттях 

у вищих медичних навчальних закладах при 

підготовці майбутніх медичних спеціалістів.  

Виклад основного матеріалу. Нові умови 

породжують і нові вимоги до процесу 

навчання, і, звичайно, до педагога. Щоб 

відповідати сучасним критеріям, викладач має 

знати та використовувати новітні 

інформаційно-комунікативні технології. До 

інноваційних методів навчання можна 

віднести: навчання з комп′ютерною 

підтримкою, ситуаційний аналіз, метод 

симуляцій, демонстрація, практичне заняття, 

метод рольової гри, метод «кез-стаді» (робота 

над проблемними ситуаціями, в якій студенти 

розглядають проблему, аналізують ситуацію, 

представляють свої ідеї та варіанти розв′язання 

проблеми у ході дискусії) [3]. 
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За сучасних умов реформування освіти 

триває активний пошук інноваційних підходів 

до професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Це актуалізує значущість проектної технології, 

спрямованої на активізацію навчальної діяль-

ності студентів через дослідження проблемної 

ситуації та визначення засобів її вирішення. 

Для того, щоб зрозуміти сутність проектної 

технології, слід розібратися в таких поняттях, 

як «проект», «метод проектів», «проектна 

діяльність». Поняття «проект» у перекладі з 

латинського projection означає «кинутий впе-

ред». Воно розглядається як процес та як резу-

льтат діяльності людей. Саме поняття 

«проект» вперше з′явилося у XVII-XVIIII 

століттях. Традиції, характерні для проекту ви-

ходять ще з педагогічного досвіду Академії 

мистецтв, коли йшла мова про проекти буді-

вель, які отримували студенти архітектурного 

факультету. Ідея навчатися у рамках проекту 

згодом розповсюдилася у вищих технічних 

закладах освіти, які виникли на початку XIX 

століття у Європі, США. Для отримання дип-

лому студенти виконували дипломний проект [4]. 

У XIX столітті проект також зустрічався і в 

межах природничих наук, як синонім слова 

«експеримент», а у юриспруденції воно озна-

чало «розгляд певних справ». У даний час 

появилося ще два значення терміну «проект». 

На думку Б. Вульфсона, проект – це процес 

вивчення певного матеріалу із набуттям знань 

та навичок, а потім конструювання на основі 

здобутих знань проектів [5, с.12]. В. Гузєєв 

вважає, що проект – це спеціально органі-

зований викладачем та самостійно виконаний 

студентами комплекс дій, де вони можуть бути 

самостійними для прийняття рішень та 

відповідальними за свій вибір, результат праці 

створення творчого продукту [6, с.79]. 

Крім поняття «проект» в  сучасній 

літературі зустрічається поняття «метод 

проектів». Даний термін розглядають як 

систему навчання, при якій студенти 

здобувають знання та вміння у процесі 

планування та виконання проектів. У Є. Полат 

метод проектів – сукупність навчально-

пізнавальних прийомів, які дозволяють 

вирішити ту чи іншу проблему у результаті 

самостійних дій студентів з обов′язковою 

презентацією даних результатів [7, с.3].  

Метод проектів для С. Пилюгиної це – 

особистісно-орієнтований метод навчання, 

заснований на самостійній роботі студентів з 

розробки проблеми та оформлення 

практичного результату розробки [8, с.172]. 

У даній статті використовується таке 

визначення «методу проекту» – це 

особистісно-орієнтований метод навчання та 

виховання, спрямований на організацію 

навчально-пізнавальних дій студентів, які 

дозволяють вирішити їх пізнавальні та 

соціальні життєві проблеми та придбати нові 

уміння, знання та навички. 

Сутність методу проекту перш за все 

полягає у стимулюванні інтересу студентів до 

надбання нових знань, умінь та навичок, через 

участь у проектній діяльності, тому даний ме-

тод навчання все більш широко використо-

вується у навчальній діяльності студентів 

вищих медичних навчальних закладів для 

розвитку їх творчих здібностей, пізнавальної 

активності та самостійності студентів.  

Саме метод проектів, який впроваджується 

в організацію навчальної роботи студентів, 

сприяє розвитку багатьох якостей особистості, 

в тому числі і якостей особистості викладачів, 

які самі навчаються основам організації 

проектної діяльності зі студентами.  

Перелік вмінь особистості, які 

розвиваються у процесі підготовки викладачів 

до організації проектної діяльності подані у 

таблиці 1 [4, с.146]. 

Таблиця 1 – Перелік вмінь особистості, які розвиваються у процесі підготовки викладачів 

до організації проектної діяльності 

Комплексні вміння 

особистості 

Складові умінь особистості 

Уміння, пов′язані з 

розвитком інтересу 

Аналізування власних інтересів 

Визначення, віднаходження нових ідей та інтересів на основі 

раніше придбаних знань 

Співставлення і порівняння власних можливостей та інтересів 

Відстоювання власних інтересів 

Уміння, що розвиваються в 

різних видах діяльності 

Визначення власних видів діяльності, що сприяють розширенню 

пізнання 

Формулювання запитань та вміння визначення мети у кожному 

виді діяльності 
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Розширення кругозору та набуття практичних навичок у 

кожному виді діяльності 

Уміння вибирати вид 

діяльності, що приносить 

користь особистості 

Відшукування самостійної сфери діяльності  

Дослідження та обирання корисного виду діяльності 

Знаходження вірних шляхів та способів виконання на практиці 

запланованої діяльності 

Вміння робити обґрунтований вибір для практичного 

застосування 

Уміння підготуватися до 

практичних дій 

Визначення власної частини практичної роботи 

Чітке визначення цілей для практичних дій 

Визначення та обґрунтування кроків для здійснення практичних 

дій 

Уміння дослідити умови 

практичної діяльності 

Формулювання та обирання умов, в яких здійснюється 

практична діяльність 

Планування умов для практичних дій 

Знаходження місця для практичного виконання 

Уміння здійснювати 

діяльність на практиці 

Формулювання мети діяльності 

Планування практичних дій 

Знаходження недоліків та переваг у власній діяльності 

Уміння оцінювати 

результати практичної 

діяльності 

Розроблення критеріїв оцінювання проекту 

Розвиток уміння подати результати праці та презентувати 

роботу 

Розвиток уміння захищати власні досягнення та оцінити 

результати роботи 

Уміння робити висновки за 

результатами власної 

діяльності 

Визначення мети майбутньої діяльності на основі набутих 

проектних умінь 

Пояснення позитивних та негативних результатів 

Оцінювання участі власного внеску в роботі та участі інших в 

проектній діяльності 

Зміна відношення до роботи чи поведінки в ході діяльності 

Уміння встановити 

особисте ставлення до 

практичної діяльності 

Усвідомлення значення практичної роботи  

Оцінювання власного розвитку у процесі навчання та підготовки 

проектів 

Уміння встановити 

суспільно корисну цінність 

від практичної діяльності  

Усвідомлення суспільного значення практичних дій 

Оцінювання значення власної діяльності та її користі для 

суспільства 

Уміння оцінити рівень 

зростання особистісних 

якостей від практичної 

діяльності для розвитку 

особистості 

Встановлення рівня зросту особистісних якостей 

Розуміння власного інтелектуального зросту 

Оцінювання корисного впливу діяльності для особистісного 

зростання 

 

Проектні технології спрямовані на те, щоб 

продемонструвати студенту його особисту за-

цікавленість у здобутті знань та практичну до-

цільність вивченого. Проектна технологія пе-

редбачає використання педагогом сукупності 

дослідницьких, пошукових, творчих за своєю 

суттю методів, прийомів та засобів. Дане 

твердження має виключно важливе значення у 

навчальному процесі під час практично-семі-

нарських занять у вищих медичних навчальних 

закладах, на основі чого ґрунтується 

підготовка майбутніх медичних спеціалістів. 

З метою дослідження ефективності застосу-

вання методу проектів в навчальному процесі 

вищих медичних навчальних закладів було про-

ведено порівняльне дослідження навчання за 

даним методом під час практично-семінарських 

занять з медсестринства в інфектології студентів 

4-го курсу спеціалізації «Сестринська справа» 

Чернівецького медичного коледжу Буковин-

ського державного медичного університету.  

У дослідженні взяли участь 12 студентів, 

які працювали на практично-семінарських за-

няттях за методом проектів. Контрольну групу 
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становили 22 студенти, які займалися на за-

няттях за класичною навчальною методикою. 

Студенти дослідної групи самостійно обирали 

тематику проектів з нижче наведених – 

«Шигельоз», «Сальмонельоз», «Вірусні 

гепатити», «Чума», «Ботулізм», «Малярія», 

«Сказ», «Сибірка», «ВІЛ-інфекція», «Грип», 

«Дифтерія», «Правець». 

Студенти дослідної групи працювали над 

проектами у декілька послідовних етапи :  

1. Розробка проектного завдання 

2. Реалізація проекту 

3. Оформлення результатів 

4. Презентація та захист проекту 

5. Рефлексія  

Робота починалася з процесу розгляду вик-

ладача та студента завдання проекту, а саме – 

постановки мети, завдання та проблеми, яку 

необхідно студенту вирішити у процесі роботи.  

Після цього студенти розпочинали етап 

реалізації проекту, який включав проектування 

суті питання, аналіз теоретичних положень та 

емпіричних фактів, розробку гіпотези 

дослідження. 

Наступним етапом діяльності студентів був 

етап моделювання – побудова моделі процесу 

освоєння тематики проекту. 

Закінчувалося виконання проекту етапом 

емпіричного дослідження, тобто здійснюва-

лася розробка експерименту з отриманням 

емпіричних даних з оцінкою та інтерпретацією 

результатів дослідження. 

Етап оформлення результатів проводився у 

вигляді реферату. 

Етап захисту проекту проводився у вигляді 

доповіді із використання мультимедійних 

презентацій, схем, плакатів. 

Останнім етапом дослідження була 

рефлексія – робота студентів над власними 

помилками, розбір додаткових запитань інших 

студентів шляхом проведення дискусії за 

обраною темою. 

Результати своїх досліджень студенти дос-

лідної групи продемонстрували на практично-

семінарських заняттях згідно з графіком 

навчального процесу одночасно з навчальним 

процесом студентів контрольної групи. 

При дослідженні було досягнуто 100% по-

зитивного результату проведення студентами 

дослідної групи вивчення обраної ними тема-

тики з використання методу проектів. Доповіді 

студентів з використанням мультимедійних 

презентацій були логічними, структурними, 

повністю відповідали тематиці. При цьому у 

порівнянні з результатами навчання студентів 

контрольної групи за класичною методикою, 

знання студентів дослідної групи за проект-

ними технологіями були набагато глибшими, 

вони були більш впевненішими під час 

проведення дискусії та активніше відповідали 

на поставлені їм додаткові запитання. 

Висновки. За результатами проведеного 

дослідження можна зробити висновки, що 

«метод проектів» позитивно впливає на підго-

товку студентів вищих медичних навчальних 

закладів до практично-семінарських занять. 

Методика сприяє більш глибокому вивченню 

тематики, активізації студентів при проведенні 

самого дослідження та у процесі дискусії з 

тематики заняття. 

Перспективою даного дослідження являєть-

ся більш широке впровадження «методу 

проектів» у систему навчання студентів у 

вищих медичних навчальних закладах та при 

підготовці майбутніх спеціалістів. 
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Добында И. Р., 

РОЛЬ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В предложенной статьи раскрыта суть и значение понятия «методы проектов». Обращено внимание на 

особенности использования данной методики интерактивного обучения в научном процессе высших 

медицинских научных заведений во время проведения практично-семинарских занятий, а именно – требования 

к использованию методики, этапы исполнения проектов, особенности использования их на занятиях 

студентов медицинских вузов. Кроме того, приведены результаты сравнительного исследования 

использования метода проектов при проведении практически-семинарских занятий в сравнении с классической 

учебной методикой, которые свидетельствуют об актуальности данной методики преподавания в высших  

медицинских учебных заведениях для подготовки будущего медицинского специалиста.  

Ключевые слова: «проект», «метод проектов», «проектные технологии», структура метода проектов, этапы 

реализации метода проектов. 

 

Dobinda I. R., 

THE ROLE OF DESIGN TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS OF STUDENTS OF HIGHER 

MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

The article reveals the essence and the meaning of ″methods to projects″. Attention is drawn to features of the use of 

this method of interactive learning in educational process of higher medical schools during the almost-seminars – 

namely, requirements to use techniques, stages of projects, use them in the classroom the students of medical 

institutions. In addition, the results of the comparative study of the use of a method of projects in virtually-seminars in 

comparison with the classical teaching method, which highlights the relevance of this method of teaching in higher 

medical educational institutions to prepare future health care professional. 

Keywords: ″project″, ″project method″, ″design technology″, structure, method of projects, implementation phases of 

the project method. 


