
ципліни «Екстрена і невідкладна медична допомога» на 
кафедрі анестезіології та реаніматології Буковинського дер
жавного медичного університету розпочато з 2013/2014 
навчального року. Програма дисципліни складається з 1 моду
ля і включає 2 лекції, 5 практичних занять, підсумковий 
модульний контроль.

Практичні заняття зі студентами проводяться в умовах 
відділень анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії 
обласної клінічної лікарні та лікарні швидкої медичної 
допомоги у т.ч. із використанням різних манекенів для 
відпрацювання практичних навичок: манекен для інтубації, 
реанімації при клінічній смерті.

У навчальному процесі широко використовуються учбові 
відеоматеріали з надання екстреної медичної допомоги, які 
доступні на сторінці Міністерства охорони здоров’я України 
в YouTube: «Відновлення прохідності дихальних шляхів у 
дорослих», «Універсальний алгоритм проведення серцево- 
легеневої реанімації у дорослих», «Проведення серцево- 
легеневої реанімації у підлітків», «Типові помилки при про
веденні серцево-легеневої реанімації», «Види кровотеч», 
«Екстрена медична допомога при травмі грудної клітки», 
«Екстрена медична допомога при черепно-мозковій травмі», 
«Екстрена медична допомога при утопленні», «Шок» та ін.

На сервері дистанційного навчання Буковинського 
державного медичного університету створено відповідні елек
тронні навчальні курси в середовищі «Moodle» відповідно 
до навчальної програми із наведенням чинної вітчизняної 
нормативної бази: враховані невідкладні стани, які вимагають 
виконання відповідного протоколу з медицини невідкладних 
станів з наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. № 507 «Про 
затвердження нормативів надання медичної допомоги та 
показників якості медичної допомоги» та з наказу МОЗ 
України від 15.01.2014 р. № 34 «Про затвердження та впро
вадження медико-технологічних документів зі стандартизації 
екстреної медичної допомоги».

Викладачами, які проводять заняття з дисципліни 
«Екстрена і невідкладна медична допомога», забезпечується 
оперативне внесення результатів поточної успішності та 
результатів підсумкового модульного контролю студентів до 
електронної системи моніторингу.

Висновки: на кафедрі анестезіології та реаніматології 
Буковинського державного медичного університету створено 
всі необхідні умови для засвоєння студентами теоретичних 
знань, опанування практичних навичок з дисципліни «Екс
трена і невідкладна медична допомога», у т.ч. із викорис
танням сучасних інформаційних технологій.
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Самостійна робота студента(СРС) -  це суттєва складова частина навчального процесу на кафедрі терапевтичної стоматології 
ВДНЗУ «УМСА».Самостійна робота вважається основною формою оволодіння навчальним матеріалом. Вона суттєво покращує 
якість підготовки та сприяє адаптації майбутнього лікаря-стоматолога до самостійної практичної діяльності під час вирішення 
професійний завдань чи проблемних ситуацій.

Individual Work -  is an essential part of the educational process at the Department of Therapeutic Stomatology HSEEU “UMSA”. 
Individual work is considered to be the main form of mastery learning material. It significantly improves the quality of training and facilitates 
future adaptation dentist for independent practice in solving professional problems or problem situations.

Вступ. Освітній процес -  це інтелектуальна, творча 
діяльність у сфері вищої освіти і науки, що проводиться у 
вищому навчальному закладі через систему науково-мето
дичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 
компетентностей у осіб, що навчаються, а також на 
формування гармонійної особистості[1].

Основна частина. Освітній процес у вищих навчальних 
закладах здійснюється за такими формами: навчальні заняття, 
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Самостійна робота студента (СРС) -  це суттєва складова 
частина навчального процесу, особливо в теперішній час, шли 
одним з основних завдань вищої медичної школи в умовах 
кредитно-модульної системи освіти є підготовка компе
тентного, гнучкого, конкурентоспроможного лікаря-фахівця, 
здатного до самостійної професійної діяльності, швидкої 
адаптації в умовах науково-технічного прогресу, який володіє 
умінням використовувати отримані знання при вирішенні в 
майбутньому професійних завдань чи проблемних ситуацій.

Самостійне навчання формує певні якості у студента, а 
саме: самодисципліну, самовдосконалення, раціональне 
використання часу; стимулює творчі здібності, мотивацію до 
навчання та здатності до здійснення самостійної наукової 
діяльності творчості.

Самостійна робота студентів вважається основною 
формою оволодіння навчальним матеріалом. До першочер
гових завдань підготовки висококваліфікованого спеціаліста 
належить виховання у студентів навичок самостійної роботи 
з навчально-методичною, науковою, професійною літе
ратурою. Студенти мають навчитися планувати свою 
діяльність, вміти визначати і скорочено фіксувати основні 
моменти інформації без втрати суті та змісту. Під час 
самостійної роботи над навчальним матеріалом відбувається 
не тільки закріплення та поглиблення знань з дисципліни, але 
й набуття студентом нових знань шляхом цілеспрямованого 
вивчення нового матеріалу.

Самостійна робота студентів -  це логічне продовження 
раніше вивченого матеріалу. Студенту необхідно осмислити
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матеріал, розуміти доцільність його вивчення, усвідомлювати 
взаємозв’язок різних тем та навчальних дисциплін.

На кафедрі терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА» 
самостійна робота -  це форма навчання, що проходить під 
наглядом викладача, але без його безпосереднього втручан
ня. Роль викладача -  консультативно-методична, а саме: 
навчити студента самостійно мислити (здійснювати інфор
маційний пошук, аналізувати та систематизувати матеріал, 
робити висновки). Залучення студентів в самостійну пі
знавальну діяльність відбувається під час аудиторних занять, 
на яких викладач повинен сформувати у студента почуття 
відповідальності за організацію власного навчання. Зміст та 
об’єм СРС визначається робочою програмою по терапев
тичній стоматології тане дублюється тематикою практичних 
занять.

На кафедрі терапевтичної стоматології для розвитку 
творчості студентів впроваджуються різні форми та види 
позааудиторної самостійної роботи студентів (самостійне 
вивчення додаткових тем, індивідуальна робота над різними 
проектами, участь у науковому студентському гуртку, участь 
у наукових та клінічних конференціях).

У ході самостійного вивчення позааудиторних тем 
студент може оволодіти теоретичним матеріалом по терапев
тичній стоматології шляхом конспектування та реферування; 
закріпити знання теоретичного матеріалу шляхом 
вирішування клінічних ситуаційних задач, тестових завдань 
різного рівня складності. Кожний студент має доступ до 
позааудиторних матеріалів, як в учбових кабінетах кафедри, 
так і через використання мережі Інтернет на сторінці 
офіційного сайту кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ 
«УМСА».

На кафедрі з метою оптимізації самостійної роботи 
студентів, під час навчального процесу, широко застосо
вуються різні види інтерактивного навчання -  метод 
мозкового штурму, метод проектів, кейс-метод. Саме підго
товка студентами різних творчих проектів (історія хвороби), 
презентацій на клінічні конференції, наукових повідомлень 
та доповідей -  це той вид самостійного навчання, коли 
студенти здобувають знання у процесі планування, підготовки, 
пошуку матеріалу та запам’ятовування отриманої інформації.

Найбільш адаптованим для студентів є метод мозкового 
штурму, суть якого полягає у постановці проблеми та негай
ному її вирішенні. Цей метод активізує навчальний процес 
та дозволяє додатково оцінити знання студента. Його доціль
но використовувати і під час розв’язування ситуаційних задач, 
і в клінічних умовах, біля крісла тематичного пацієнта для 
визначення рівня діагностично-лікувальної тактики 
майбутнього лікаря-стоматолога.

Другим варіантом інтерактивного навчання є метод 
проектів, а саме написання академічної історії хвороби. Це 
дуже вагома складова самостійної роботи студентів, яка в 
залежності від клінічного діагнозу пацієнта може охоплю
вати тематику модуля чи навчального семестру. Викладач, як 
координатор процесу, чітко формулює суть та етапи завдан
ня, вимоги до їх виконання, вказує на джерела інформації, 
які потрібно опрацювати. В подальшому студенти самі, за 
допомогою методичної літератури, визначають проміжні 
завдання та шляхи для їх вирішення (необхідні методи 
дослідження, проведення диференційної діагностики, 
лікувальну тактику та інше). Наприкінці роботи кожен студент 
представляє свій проект (історію хвороби) на розгляд 
керівника (викладача групи), отримує зауваження та допуск 
до захисту. Відбувається захист історії хвороби із залученням 
старших викладачів кафедри, на якому обговорюється 
актуальність проблеми, висвітлюються отримані результати 
та аргументуються висновки. Наслідком виконаної роботи є 
отримання певної оцінки, яка в наступному переводиться у 
бали [2].

Метод проектів передбачає здійснення як самооцінки, так 
і колективного оцінювання діяльності кожного студента, що 
сприяє формуванню толерантності та самокритичності, 
вмінню вести дискусію, підводити підсумки своєї роботи. 
Такий підхід також застосовується в роботі студентів у 
наукових гуртках у вигляді написання наукових робіт.

Цікавим способом організації самостійної роботи 
студентів є кейс-метод, коли викладач надає студентам пакет 
документів (кейс), за допомогою якого студенти знаходять вихід 
з певної проблеми. Кейс-метод може бути застосований для 
самостійної роботи, що охоплює кілька занять в межах 
тематичного модулю чи загальної теми. В процесі її виконання 
студент звертається до викладача за консультацією. Такий метал 
самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної 
стоматології реалізується в субординатурі під час підготовки 
до студентської клінічної конференції. На розгляд аудиторії 
презентуються складні клінічні ситуації (з утрудненою діаг
ностикою, особливими підходами щодо лікування, усклад
неним перебігом та інше). Під час організації даного виду 
навчання ми виходимо з того, що презентація складної клініч
ної ситуації та доповідь на конференції -  це творча робота 
студента в процесі якої студент ретельно аналізує ситуацію, 
намагається визначити шляхи вирішення проблеми.

Таким чином, робота по підготовці доповіді та презен
тації на клінічну конференцію сприяє самоосвіті і само
вихованню студентів. Роль викладача в процесі самостійної 
роботи студентів над презентацією, написання доповіді та 
реалізації інших видів індивідуальної роботи полягає в 
правильному орієнтуванні і консультуванні студентів та 
стимулювання їх прагнення до саморозвитку.

Під час зазначеної роботи у студента формуються такі 
важливі риси, як необхідність постійного поновлення знань, 
самовдосконалення, самодисципліна, самоконтроль, що дає 
змогу об’єктивно оцінити власні здібності та творчі мож
ливості. В процесі такої діяльності проявляється нетиповий 
підхід до вирішення завдань, формується уміння захищати 
власні ідеї.

Самостійною робота вважається лише тоді, коли активні 
самі студенти: в організації розумової праці, пошуку необ
хідної інформації, участі у науково-дослідній роботі, в кон
курсах, брейн-рингах, олімпіадах, конференціях. Ефектив
ність самостійної роботи залежить від позитивного ставлення 
до неї самих студентів і їхніх успіхах у навчанні. Доцільно 
включати результати СРС у показники успішності, що 
заохотить студента виконувати її якісно.

Висновки. Самостійній роботі студентів приділяється 
велика увага під час освоєння навчальної програми з 
дисципліни «Терапевтична стоматологія» в ході реалізації 
(виконання) Закону України «Про вищу освіту».

Самостійна робота студентів -  це чітко та раціонально 
організована діяльність студента із систематичним контро
лем та корекцією з боку викладача, яка дозволяє забезпечити 
якісну підготовку конкурентоспроможного лікаря-фахівця 
нової формації.

Інтерактивні варіанти СРС дають можливість студентам 
займатися самоосвітою, тому що кожен студент сам ставить 
собі мету та завдання. Саме така підготовка студентів є ви
щим ступенем навчання, ніж просто самостійна робота, піл 
час якої завдання визначає викладач.
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