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Стаття присвячена питанню подальшого вдосконалення самостійної 

роботи студентів, метою якої в сучасних умовах є підвищення 

самоорганізації студентів, їх самооцінки та здатності до самостійного 

прийняття рішень, усвідомлення відповідальності за обрану професію і 

майбутню професійну діяльність. Показано, що особистість викладача 

значною мірою впливає на зацікавленість студентів предметом. 
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Сучасні соціальні та науково-технічні вимоги диктують нові принципи 

освітньої програми у вищому медичному навчальному закладі, які базуються 

на необхідності постійної самоосвіти і поглиблення власних знань відповідно 

до науково-технічного розвитку. Ідея безперервної самоосвіти вимагає як від 

студентів, так і від викладача постійного поповнення власних знань із 

навчальної дисципліни. 

Домінування інформаційних технологій у сучасному суспільстві 

потребує зміни організації навчального процесу зі зменшенням аудиторного 

навантаження у вигляді пасивного лекційного завантаження та збільшення в 

освітньому процесі частки самостійної роботи студентів. Зміщення значення 

викладання в бік навчання як самостійної роботи студентів має на меті 

підвищення самоорганізації студентів, їх самооцінки та здатності до 

самостійного прийняття рішень, усвідомлення власної відповідальності за 

обрану професію і майбутню самостійну лікарську діяльність. 

Необхідно зауважити, що навчання студентів не може бути некерованою 

самоосвітою індивідуума за власним бажанням. Освітній процес вищої школи 

має бути вміло скерований викладачем, що особливо актуально в медичному 

виші, враховуючи багатоступеневість освіти і тісний міждисциплінарний 

зв'язок, які мають формувати в студентів патогенетичне клінічне мислення. 



Самостійна робота (СР) студентів може відбуватися під час аудиторних 

занять (практичних, семінарських) і в позааудиторний час (підготовка до 

занять, наукова діяльність), але основним принципом у досягненні навчальної 

мети є контроль за результатами наукової діяльності з боку викладача та 

фіксування на досягненні навчальної мети, що становить одну з головних 

мотиваційних складових навчального процесу. 

Психологічні складові успішності навчального процесу полягають у 

формуванні стійкої зацікавленості студентів навчальною дисципліною та 

обраною спеціальністю, оволодінням теоретичними і практичними 

навичками. Успішність засвоєння дисципліни залежить від взаємовідносин 

між викладачем і студентами, відповідності складності поставлених завдань 

для самостійної роботи та включення студентів у вирішення завдань, які 

формують їхню майбутню професійну діяльність. 

Самостійна навчальна діяльність студентів – це процес самостійного 

вирішення навчальних задач, які формують стійке переконання студентів у 

правильності власних знань. Відповідно до цього викладач має обрати таку 

навчальну задачу, яка не тільки може бути вирішена студентами, а й має на 

меті підвищити зацікавленість студентів навчальною дисципліною. 

Зацікавленість студентів є складовою мотивованості студентів до самоосвіти. 

Від викладача залежать формування способу мислення, креативність 

студентів при виборі способів рішення поставленої навчальної задачі. Так, 

якщо викладач веде студентів від навчального поняття до реальної клінічної 

ситуації, студенти переважно використовуватимуть алгоритмічні (традиційні) 

схеми вирішення. При формуванні клінічного поняття за рахунок самостійної 

роботи відбувається розвиток логічного аналізу різних джерел інформації про 

дану проблему, що відображається в індивідуальному мисленні та 

креативності прийнятого рішення. Контролююча роль викладача допомагає 

зафіксувати правильний результат рішення клінічної задачі, підвищити 

самооцінку студентів у своїй навчальній діяльності.  



Контроль СР студентів має бути для викладача не самоціллю, а 

насамперед мотиваційним фактором для навчальної діяльності студентів. 

Сучасні студенти вимагають умов індивідуального підходу до СР, що 

полягає в збільшенні часу й інтенсивності роботи з більш підготовленими 

студентами; розподілі заняття на обов'язкову і творчу частини (для тих 

студентів, які здатні не тільки вирішити складніші задачі, а і запропонувати 

для їх вирішення нестандартні способи). Регулярні консультації зі своєчасним 

інформуванням студентів про новітні медичні, інформаційні технології, які 

можуть стати в нагоді при вирішенні навчальних задач, оцінка результатів 

навчання із зіставленням з очікуваними допомагають формувати 

професійність у студентів і вмотивованість на подальше навчання.  

Отже, організація СР студентів під керівництвом викладача є одним із 

сучасних найефективніших методів навчального процесу у вищому 

медичному навчальному закладі. 

Самостійна робота розвиває творчу розумову діяльність студентів і 

стимулює їх до здобуття й закріплення нових знань і вмінь. Особливого 

значення набуває самостійна робота студентів при вивченні спеціальних 

дисциплін, оскільки вона виробляє навички прийняття рішень і вмотивовує на 

вдосконалення професійних знань і вмінь. 
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