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Використання комп'ютерної техніки й сучасних інформаційних технологій дозволяє демонструвати відео й тек
стові матеріали на екрані комп'ютера або з використанням аудіовізуальних засобів у вигляді мультимедійних ком
плексів, що дозволяє викладачеві організовувати групову роботу і створювати власні інноваційні розробки, при 
цьому не порушуючи звичний ритм і стиль роботи. Такий навчальний процес стимулює краще засвоєння вивчено
го матеріалу й мотивує студентів на засвоєння якісних і глибоких знань, оскільки в такому разі студент не просто 
«зазубрює» матеріал із підручника, а розуміє суть тієї чи іншої хвороби й вивчає методи її діагностування й ліку
вання в реальному житті.

Усе навчання при мультимедійному перегляді ілюстрацій, відеофільмів, фотографій, рентгенологічних знімків, 
схематичних зображеннь, малюнків та іншої наочності спрямоване на здобуття практичних знань і вмінь, які не ві
дірвані від реалій практичної медицини і дають студентам змогу одразу після закінчення ЗВО виконувати 
обов'язки лікаря під керівництвом досвідчених колег.

Вищенаведене переконує в необхідності процесу інформатизації сучасного суспільства в цілому й освіти зок
рема. Інформатизація освіти розуміється як процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою опти
мального використання інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію соціальних, психологічних і 
педагогічних цілей навчання й виховання.

Отже, використання інформаційних технологій у навчанні студентів дозволяє визначити провідні напрями ак
тивного їх застосування в навчальному процесі: розширення можливостей підвищення якості освіти, відкриття 
нових можливостей розвитку мислення студентів, підбір індивідуальних способів засвоєння знань шляхом само
стійної роботи за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій як фактора зближення сфери освіти з реаль
ним світом, поєднуючи традиційні й сучасні методи навчання.
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Висвітлено самостійну роботу студентів як один із компонентів навчального процесу в медичному закладі 
вищої освіти, який сприяє кращому опануванню навчальної дисципліни.
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In the article it is highlighted the independent work o f students as one o f the components o f the educational process in a 
medical institution o f higher education, which contributes to better mastering o f the discipline.
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Стрімкий розвиток сучасного життя змінює вимоги до професії, особливо медичного профілю. Сучасну людину 
вважають успішною в її діяльності, коли вона володіє професійними якостями, які дозволяють бути конкурентною 
в професійному середовищі. Зважаючи на це, основне завдання вищого медичного навчального закладу -  підго
тувати кваліфікованого, компетентного, відповідального спеціаліста, який вільно володіє своєю професією, широ
ким спектром клінічного мислення, навичками епідеміологічної оцінки ситуації; у нашому випадку -  дитячого ліка- 
ря-стоматолога, який орієнтується в суміжних галузях медицини, здатний до ефективної роботи на найвищому 
сучасному рівні й готовий до постійного професійного вдосконалення [1 - 4].

Виконання цих надзвичайно важливих завдань неможливе без добре організованої самостійної роботи. За
вдання викладача вищого навчального закладу -  не тільки дати знання майбутньому спеціалісту, а й мотивувати 
студентів перейти від пасивного навчання до активного, й актуальним у даному випадку є вислів Гете: «Недоста
тньо тільки отримати знання; їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати; треба діяти».

Самостійна робота стала одним із головних компонентів навчального процесу й наукової діяльності студентів і 
розглядається як індивідуальна чи колективна, яка проводиться під час аудиторних чи позааудиторних занять 
здобувачем освіти самостійно без участі викладача або під його безпосереднім керівництвом [1; 2; 5]. Самостійна 
робота студентів поділяється на:

1. За формою організації навчальної діяльності:
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•  аудиторну, позааудиторну;
•  колективну, групову, індивідуальну.

2. За рівнем вимог вивчення дисципліни:
•  обов'язкову, згідно з навчальним планом і робочою програмою з дисципліни (підготовка до практичного 

заняття відповідно до тематичного плану, підготовка до лекції, виконання й підготовка тестових завдань і 
задач);

•  рекомендовану (участь у студентських гуртках, конференціях, олімпіадах, підготовка й опублікування на
укових доповідей, тез, статей);

•  ініціативну (участь у вікторинах, олімпіадах, конкурсах, виготовлення наочних засобів та інше).
3. За типом пізнавальної діяльності:
•  пояснювально-ілюстративну (інформаційно-рецептивну);
•  репродуктивну (розв'язання типових задач, завдань, які виконують на базі засвоєних знань);
•  проблемний виклад (підготовка й висвітлення відповідної за тематикою бесіди, доповіді та інше);
•  частково-пошукову (евристичну), спрямовану на вирішення проблемних завдань, отримання нової інформації;
•  дослідницьку, спрямовану на проведення наукових досліджень.

На кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань здобувачі осві
ти 2-5 курсів опановують кілька дисциплін: пропедевтику дитячої терапевтичної стоматології, профілактику стома
тологічних захворювань і дитячу терапевтичну стоматологію, за навчальним планом яких передбачена відповідна 
кількість годин на самостійну роботу, аудиторну й позааудиторну. Завдання для самостійної роботи студентів на 
кафедрі спрямовані на систематизацію й закріплення теоретичних знань і практичних навичок; поглиблення й 
розширення теоретичних знань; формування вмінь використати необхідну літературу; розвиток самостійності до 
саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, відповідальності й організованості; розвиток дослідницьких 
здібностей; використання вивченого самостійно матеріалу на практичних заняттях, у виконанні тестових завдань, 
при написанні історії хвороби, підготовці до підсумкових занять, підсумкового модульного контролю, іспитів, дер
жавної підсумкової атестації.

Викладачі кафедри за результатами самостійної, особливо позааудиторної роботи, можуть оцінити виконання, 
а також простежити динаміку активності студентів різних курсів у вивченні дисципліни. Так, ми виявили, що в під
готовці до практичних занять, тестового контролю знань, модульного контролю знань, семестрової підсумкової 
атестації простежується спільна тенденція: здобувачі освіти всіх курсів надають перевагу електронним ресурсам. 
Також усі студенти пишуть реферати за темами, запропонованими кафедрою, це дає змогу розширити знання, 
наприклад, у галузі сучасних технологій, застосування інноваційних методів у діагностиці й лікуванні, які застосо
вуються в дитячій терапевтичній стоматології. До позааудиторної самостійної роботи належить написання історії 
хвороби, яку виконують на кафедрі студенти 4 і 5 курсів. Студенти 2, 3 курсів долучаються до підготовки й прове
дення під керівництвом викладача уроків гігієни в дошкільних закладах освіти і в молодшій школі.

За ініціативи завідувачки кафедри й за підтримки фірми «Colgate» створено волонтерський загін «Посмішка», 
який проводить профілактичні заходи, уроки гігієни порожнини рота в закладах освіти Полтави й області. Спосте
рігаємо плідні результати цієї діяльності. Скажімо, у школі № 10 діти прослухали казку, яка мала на меті перевіри
ти їхні знання з минулого разу. І яке ж було здивування волонтерів, коли під час демонстрації моделі зуба учні 
відразу вигукували: "Це пульпа", "А це коронка". У такі моменти розумієш, що недарма займаєшся санітарно- 
освітньою роботою, що дітям це насправді цікаво й потрібно -  зазначають студенти й викладачі. Завершенням 
зустрічей із дітьми завжди стає вручення корисних подарунків від фірми «Colgate» -  зубних паст і зубних щіток.

Студенти з творчим потенціалом і нестандартним мисленням беруть участь у науково-дослідній роботі. Важ
ливий аспект цієї роботи -  індивідуальний вихід за рамки навчання. Куратори студентів-науковців постійно під
тримують творчий підхід до вивчення й висвітлення окремої теми. Підсумком наукової роботи стають написання 
наукових тез, статей, участь у олімпіадах, наукових, науково-практичних конференціях, семінарах. Аби науково- 
дослідна робота проводилась протягом усього періоду навчання, на кафедрі постійно підтримують інтерес до об
раного наукового дослідження, обов'язково включають результати індивідуальної роботи в показники поточної 
успішності студента з дисципліни.

Отже, самостійна робота студентів у медичному ЗВО має бути керованою й контрольованою. Провідна роль у 
організації, плануванні й контролі самостійної роботи студентів з дисципліни, що вивчається, належить виклада
чу. Раціональна організація самостійної роботи студентів дозволяє якісно засвоювати навчальний матеріал і за
кладає основи подальшої самоосвіти й самовдосконалення.
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