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Перспективи подальших розвідок вбачаємо у напрацюванні матеріалів для 

методичної оцінки короткометражних фільмів і створенні фільмотеки. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Вища школа поступово, але неухильно переходить від передачі інформації до 

управління навчально-пізнавальною діяльністю, формування навичок самостійної 

роботи студентів. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти пов’язаний з переходом до практичної 

реалізації нової освітньої парадигми, що створює цілісність системи безперервної 

освіти. Повноцінна самостійна робота студента в майбутньому формує 

висококваліфікованого фахівця, здатного практично застосовувати здобуту 

інформацію в майбутньому.  

Самостійна робота спонукає студентів до проведення самостійних 

досліджень, підвищує мотивацію подальшої роботи, сприяє розвитку логічного 

мислення та, як наслідок, розвитку творчої самостійної діяльності студентів.  

Ключові слова: самостійна робота, форми та методи самостійної роботи 

студентів.  

Высшая школа постепенно, но неуклонно переходит от передачи 

информации к управлению учебно-познавательной деятельностью, формированию 

навыков самостоятельной работы студентов. 

Современный этап развития высшего образования связан с переходом к 

практической реализации новой парадигмы, создающей целостность системы 

непрерывного образования. Полноценная самостоятельная работа студента в 

будущем формирует высококвалифицированного специалиста, способного 

практически применять полученную информацию в будущем. 

Самостоятельная работа побуждает студентов к проведению 

самостоятельных исследований, повышает мотивацию дальнейшей работы, 

способствует развитию логического мышления и, как следствие, развитию 

творческой самостоятельной деятельности студентов. 

 Ключевые слова: самостоятельная работа, формы и методы 

самостоятельной работы студентов. 

Higher education is gradually but steadily moving from the transfer of information 

to the management of educational and cognitive activities, the formation of skills of 

independent work of students. 

The current stage of development of higher education is associated with the 

transition to the practical implementation of a new educational paradigm that creates the 

integrity of the system of continuing education. Full-fledged independent work of the 
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student in the future forms a highly qualified specialist who is able to practically apply 

the obtained information in the future. 

Independent work encourages students to conduct independent research, increases 

the motivation for further work, promotes the development of logical thinking and, as a 

consequence, the development of creative independent activity of students.  

Key words: independent work, forms and methods of independent work of 

students. 

 

Вища школа поступово, але неухильно переходить від передачі інформації 

до управління навчально-пізнавальною діяльністю, формування навичок 

самостійної роботи студентів. 

Згідно Болонської системи навчання зменшується частка прямого 

інформування студента та збільшується застосування інтерактивних форм роботи 

студента під керівництвом викладача. Самостійна робота є одним з важливих 

компонентів навчального процесу, що передбачає впровадження різних видів 

індивідуальної та групової навчальної діяльності, що здійснюється під час 

аудиторних, дистанційних занять без участі викладача, але під його керівництвом. 

У вищий школі повинна бути адаптація до умов сучасного самостійного навчання, 

завдяки чому самоосвіта значно збільшується. Самостійна робота студента повинна 

бути одним з пріоритетних напрямів роботи викладача в навчальному закладі. 

Дослідники, які займаються проблемою організації самостійної роботи 

студентів (С.І. Архангельський, В.К. Буряк, М.Г. Гарунов, Є.Я. Голант, Б.Г. 

Іоганзен, С.І. Зіновьєв, В.А. Козаков, О.Г.Молібог, Р.А. Нізамов, М.Д. Нікандров, 

П.І. Підкасистий та ін.), вкладають у це поняття різний зміст. Так, поняття 

"самостійна робота" трактують як:  

- самостійний пошук необхідної інформації, набуття знань, використання 

цих знань для розв'язання навчальних, наукових і професійних завдань 

(С.І.Архангельський); 

- як діяльність, що складається з багатьох елементів: творчого сприйняття і 

осмислення навчального матеріалу в ході лекції, підготовки до занять, екзаменів, 

заліків, виконання курсових і дипломних робіт (О.Г. Молібог); 

 - як різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної діяльності 

студентів на заняттях або у позааудиторний час без безпосереднього керівництва, 

але під наглядом викладача (Р.А. Нізамов); 

 - як система заходів, спрямованих на виховання активності та самостійності 

як рис особистості, на набуття вмінь і навичок раціонального отримання корисної 

інформації (Б.Г. Іоганзен). 

Самостійна робота з наведених прикладів розглядається, як вид діяльності, що 

стимулює активність, самостійність, пізнавальний інтерес[1, 351 с.].  

Сучасний етап розвитку вищої освіти пов’язаний з переходом до практичної 

реалізації нової освітньої парадигми, що створює цілісність системи безперервної 

освіти. Повноцінна самостійна робота студента в майбутньому формує 

висококваліфікованого фахівця, здатного практично застосовувати здобуту 

інформацію в майбутньому.  

Самостійну роботу студентів необхідно ретельно планувати та 

організовувати у поєднанні з іншими формами навчання. Тобто, слід більш 

ретельно вибирати зміст та обсяг навчального матеріалу для самостійного 



35 

опрацювання студентами. Відіграє роль і методично правильна організація роботи 

студента в аудиторії та поза нею. 

Важливим є забезпечення студента необхідними методичними матеріалами з 

метою перетворення процесу самостійної роботи в процес пізнавання 

матеріалу[2,323с]. Виходячи з цих параметрів, можуть бути запропоновані такі 

форми організації самостійної роботи студентів: написання рефератів, підготовка 

доповідей, оглядів літератури на практичному занятті, санітарно-просвітницькі 

бесіди та уроки гігієни,  академічні історії хвороби,  доповіді та публікації тез на 

студентських наукових конференціях.  

Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, 

взаємозв’язку та характеру завдань у даному виду самостійної роботи. У сучасній 

педагогічній практиці серед найефективніших методів самостійної роботи 

студентів, вважаються проблемно-пошукові методи: метод проектного навчання, 

методи колективної розумової діяльності, метод застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні.  

Самостійна робота у ВНЗ  складається з декількох етапів, що передбачає  

засвоєння нового матеріалу, його закріплення, застосування на практиці, 

повторення  пройденого матеріалу.  Перший тип ˗ формування у студентів умінь 

виявляти в зовнішньому плані алгоритму діяльності та посилань, які закладені в 

умовах завдання. У якості самостійної роботи частіше за все використовуються 

домашні завдання: робота з підручником, конспектом лекції тощо. Загальним є те, 

що всі дані, що містяться в завданні, а також способи його виконання обов'язково 

повинні бути представлені в явному вигляді[3, 3-7с.].  

Другий тип ˗ формування знань-копій і знань, що дозволяють розв'язувати 

типові задачі. До самостійної роботи такого характеру належать окремі етапи 

лабораторних робіт і практичних занять. Специфічна особливість самостійної 

роботи студентів такого типу полягає в тому, що в завданні потрібно повідомити 

ідею, принцип розв'язання чи ідею та спосіб, що можуть бути застосовані до даних 

умов. 

Третій тип ˗ формування в тих, кого навчають, знань, що покладаються в 

основу розв'язання нетипових задач. Завдання такого типу передбачають пошук, 

формування та реалізацію ідеї розв'язання. Самостійна робота такого типу повинна 

висувати вимоги щодо аналізу незнайомих студентам ситуацій і генерування нової 

інформації[4, 150-156].  

При виборі форм і методів навчання, типів самостійної роботи необхідно 

враховувати специфіку професійного становлення студентів. Виконаною 

самостійною роботою студентів потрібно  вважати таку, яка  досягла певних 

результатів: студент проявляє самостійне, творче мислення, вільно справляється з 

практичними завданнями, повністю засвоює програмовий матеріал; студент 

глибоко вивчає  першоджерела, оволодів навичками самостійної роботи (вміє 

здійснювати пошук необхідної літератури, вивчати її та вести записи). 

Самостійна робота спонукає студентів до проведення самостійних 

досліджень, підвищує мотивацію подальшої роботи, сприяє розвитку логічного 

мислення та, як наслідок, розвитку творчої самостійної діяльності студентів. 
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ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ 

В статті розглядається значення формування м’яких навичок (soft skills) 

протягом освітнього процесу в вищій медичній школі. Представлені соціально-

комунікативні, загальнокультурні компетенції, що дозволяють ефективно і 

гармонійно взаємодіяти з людьми в професійній діяльності. Продемонстрована 

роль викладача закладу вищої освіти в розвитку soft skills. 

Ключові слова: soft skills, здобувачі вищої освіти, викладач. 

The article discusses the importance of soft skills formation in the educational 

process of higher medical school. There are presented social, communicative, general 

cultural competencies that contribute to effective and harmoniously interaction with 

people in professional activities. It’s demonstrated the role of a teacher in a higher 

educational institution in the development of soft skills. 

Key words: soft skills, applicants for higher education, teacher. 

В статье рассматривается значение формирования мягких навыков (soft 

skills) в образовательном процессе высшей медицинской школы. Представлены 

социально-коммуникативные, общекультурные компетенции, позволяющие 

эффективно и гармонично взаимодействовать с людьми в профессиональной 

деятельности. Продемонстрирована роль преподавателя высшего учебного 

заведения в развитии soft skills. 

Ключевые слова: soft skills, соискатели высшего образования, 

преподаватель. 

 

Постановка проблеми та актуальність. На сьогоднішній день однією з 

найважливіших завдань підготовки майбутніх лікарів є формування цілісної 

особистості лікаря-професіонала, який має володіти регламентованим об’ємом 

теоретичних знань, практичних навичок, а також загальнопрофесійними та 

культурними компетенціями, в рамках яких формуються, так звані, м’які навички, 

або soft skills [4]. 

Підготовка медичних фахівців в наші дні вимагає не тільки професійної 

компетентності, як однієї з головних складових, а й формування професійно-

соціальної культури спеціаліста, яка формується завдяки розвитку не тільки 

універсальних знань, потрібних для виконання тієї чи іншої діяльності, а й – в 

першу чергу – освоєння корпоративних компетенцій [2]. 


