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Анотація

Проаналізовано та обґрунтовано теоретичні засади процесу формування

готовності  до  професійної  діяльності  майбутніх  медиків  засобами  активних

методів  навчання.  Обгрунтовано  погляд  на  активні  методи  навчання,  як  на

навчання  через  активні  форми  що  націлені  на  розвиток  особистості

майбутнього  фахівця,  насамперед  –  різноманітних  форм  мислення  кожного

студента у процесі засвоєння знань за визначення конкретних цілей і завдань

освіти розглядається як цілісна взаємодія всіх учасників навчально-виховного

процесу, в якому вони виступають суб’єктами знань, спілкування та організації. 

Одним  із  засобів  формування  професійної  компетентності  молодших

медичних працівників є навчання з використанням активних методів навчання,

яке  передбачає  використання  на  практиці  отриманих  теоретичних  знань,

формування професійних здібностей та професійного мислення. Завдяки цим

методам,  студенти  засвоюють  усі  рівні  пізнання  (знання,  розуміння,

застосування,  аналіз,  синтез),  розвивають  критичне  мислення,  рефлексію,

вміння розмірковувати, розв’язувати проблеми.

Обгрунтовано методику формування готовності до професійної діяльності

майбутніх медиків засобами активних методів навчання.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  активні  методи  навчання,  інтерактивна  педагогіка,

навчальний процес, професійна компетентність.

Аnnotation

Theoretical  foundations  of  the  process  of  formation  of  readiness  for

professional activity of future physicians by means of active methods of training are

analyzed and substantiated. The view of active methods of learning as the learning

through  active  forms  aimed  at  the  development  of  the  personality  of  the  future

specialist, first of all - the various forms of thinking of each student in the process of

learning knowledge for the definition of specific goals and objectives of education, is

considered as a holistic interaction of all participants of the educational process. in

which they act as subjects of knowledge, communication and organization. One of



the means of fostering the professional competence of junior health professionals is

training  using  active  teaching  methods,  which  involves  the  use  of  theoretical

knowledge gained in practice, the development of professional skills and professional

thinking.  Through  these  methods,  students  acquire  all  levels  of  knowledge

(knowledge,  understanding,  application,  analysis,  synthesis),  develop  critical

thinking, reflection, ability to reflect, solve problems.

The methodology of formation of readiness for professional activity of future

doctors by means of active methods of training is grounded.

KEYWORDS:  active  teaching  methods,  interactive  pedagogy,  educational

process, professional competence.


