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Право керувати – високе право, і його треба заслужити високим професіоналізмом, належним рівнем 
володіння всіма згаданими вище видами культури, чесною і самовідданою працею. А для цього треба 
підвищувати рівень теоретичних знань і практичних навичок керівників закладів охорони здоров’я з питань куль-
тури управління на циклах післядипломної спеціалізації та вдосконалення за фахом «Організація і управління 
охороною здоров’я» на кафедрі соціальної медицини. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ  
ВНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ „ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

Голованова І. А., Лисак В.П., Краснова О. І., Плужнікова Т. В. 
ВДНЗ України „Українська медична стоматологічна академія” 

Розглянуто особливості організації самостійної роботи студентів у медичних ВНЗ при вивченні дисципліни 
„Економіка охорони здоров’я” з урахуванням сучасних вимог та умов навчання. Значну увагу приділено методам 
ефективної організації самостійної роботи студентів як невід’ємної складової системи освітнього середови-
ща. Наводяться аргументи щодо необхідності вивчення економіки охорони здоров’я у вищих медичних навча-
льних закладах. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, самостійна робота студентів, економіка охорони здоров’я, еко-
номічне мислення. 

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку 
й інноваційної діяльності. Студенти мають отримувати знання не тільки в готовому вигляді від викладача, 
необхідно, щоб сам студент був активним творцем своїх знань, умів сформулювати проблему, проаналізувати 
шляхи її розв´язання. Тому одним з ефективних напрямів удосконалення навчально-виховного процесу є 
організація самостійної роботи студентів (СРС) як запорука їхньої успішної та якісної освітньої діяльності. Згідно із 
Законом про вищу освіту самостійна робота студентів є однією з основних форм навчального процесу [2]. 

СРС – це діяльність, що виконується відповідно до завдання. Її метою є засвоєння додаткових знань, їх 
перевірка, вироблення дослідницьких навичок. СРС - це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у 
вільний час, невід’ємна частина процесу підготовки фахівця. СРС сприяє освоєнню навчальної дисципліни, 
здатності самостійно розв´язувати проблеми, враховує інтереси студентів із самореалізації. Основними функція-
ми СРС вважають навчальну, пізнавальну, коригувальну, стимулювальну, виховну. СРС передбачає активне 
оволодіння знаннями, розвиток творчих здібностей студентів, перехід від поточного до індивідуалізованого нав-
чання, розвиває вміння вчитися, здатність до творчого застосування знань, адаптує майбутніх фахівців до 
професійної діяльності. Особливе місце СРС займає в підготовці майбутнього лікаря, який має приймати 
самостійне рішення в непростій ситуації. 

Невід’ємною частиною життя людини і суспільства є економіка. Економічна сфера життя пов’язана із забезпе-
ченням існування людини та є джерелом її творчого, духовного і соціального розвитку. В умовах ринкової 
економіки кожен медичний працівник має розглядати свою діяльність не тільки з професійної, а й з економічної 
точки зору, тобто вміти розраховувати вартість медичних послуг, розпоряджатися своїм прибутком і складати 
калькуляцію доходів і витрат.   

„Економіка охорони здоров’я” – базова навчальна дисципліна, яка дає студентам знання закономірностей роз-
витку економіки, дозволяє їм правильно орієнтуватися у розв´язнні практичних економічних проблем, ставити й 
вирішувати завдання, пов’язані з професійною діяльністю, з урахуванням економічної доцільності. Слугуючи ос-
новою в підготовці майбутніх управлінських кадрів, ця дисципліна надає студентам сучасні економічні знання й 
уміння спрямовувати їх на ефективне функціонування власної справи. 

Економічні дисципліни в медичних навчальних закладах сприяють підвищенню економічної культури медичних 
кадрів, формуванню економічного мислення. Це дозволяє випускникам розуміти розмаїття економічних процесів, 
їх зв'язок, адаптуватися до умов ринкової економічної системи, реалізовувати свої інтереси в підприємницькій 
діяльності. Сучасний лікар має бути готовий вирішувати професійні завдання в галузі організації й управління, 
пов’язані з визначенням фінансово-економічної ефективності.  

Викладання економіки охорони здоров’я в медичному навчальному закладі спрямоване на ознайомлення з 
базовими засадами даної дисципліни. Вимоги до навчання студентів-медиків охоплюють аналіз економічних про-
блем, застосування методик розрахунків показників економічної ефективності, знання механізмів ринкового гос-
подарювання, розуміння ринкових відносин у медичній практиці, вміння розуміти ключові категорії ринкової 
економіки, сутність державної економічної політики в медичній галузі [1].  

Організація СРС покладена на викладача через систему домашніх завдань, постановки проблемних запитань, 
підбору ситуаційних вправ за певним розділом курсу. Головним завданням є роз’яснення важливості СРС для 
успішного засвоєння матеріалу, залучення всіх студентів групи до продуктивного самостійного навчання, 
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постійний контроль виконання поставлених завдань.  
На кафедрі організовані консультації й індивідуальна робота викладачів зі студентами. Використовуються різні 

види СРС: розв’язування вправ, задач, відтворення базових схем тексту посібника, складання задач, тез, 
рефератів, творча самостійна робота, пов’язана з аналізом проблемної ситуації.  

Однією з форм СРС із дисципліни „Економіка охорони здоров’я” для студентів медичних спеціальностей є на-
писання реферату, що збагачує знання студентів з обраної теми, допомагає їм узагальнити матеріал, а потім ар-
гументовано публічно захистити його на семінарському занятті. Для викладача якість написаного реферату є 
критерієм оцінки росту наукових знань і вмінь студента.  

Здійсненню СРС заважають невміння планувати навчальну роботу і свій час, утомлюваність, велике наванта-
ження, труднощі в пошуку необхідної інформації, відсутність комп’ютера, недостатність методичного керівництва 
викладача, невміння опрацьовувати інформацію, незацікавленість у предметах, які вивчаються, небажання 
відвідувати заняття і консультації [3]. 

Вирішальну роль у якісній самопідготовці студентів відіграє контроль. Важливо, щоб його форми були 
різноманітними, а сам контроль постійним і систематичним.  Добрі результати дають такі форми як тесто-
вий контроль, програмований контроль, доповіді та виступи на семінарах, опитування студентів із самостійно оп-
рацьованих питань, захист рефератів, аналіз роботи над вправами, виконання практичних завдань, перевірка 
конспектів, самостійно складених словників, залік, екзамен.  

При ефективній самостійній роботі студент виявляє самостійне творче мислення, глибокі знання, вміння 
поєднувати знання з кількох тем, виконувати практичні навички, вміє самостійно викладати зміст літератури, ро-
бити узагальнення. Досягнення цих показників у самостійній роботі свідчить про якість педагогічної майстерності 
викладача. 

Таким чином, самостійна робота студентів є необхідною передумовою засвоєння необхідних знань і форму-
вання навичок. Сучасний фахівець має бути освіченим, здатним до постійної самоосвіти і підвищення рівня знань 
за своїм фахом, володіти високою професійною культурою. Використання в навчальному процесі системно-
інтенсивних форм контролю за якістю самостійної наукової у формі усного захисту студентами власних 
рефератів, рецензування рефератів одногрупників потребує від викладачів високих інтелектуально-педагогічних 
здібностей. 

Проблемними питаннями залишаються розвиток мотивації майбутніх лікарів до навчання, оптимізація 
самостійної роботи студентів і належна увага до роботи викладача. 
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СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ НА 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 
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Використання презентацій, створених за допомогою Microsoft Power Point, на практичних заняттях із па-
тофізіології дозволяє студентам удосконалювати вміння працювати з інформаційною технікою, створювати 
й захищати власні проекти, розвивати логічне мислення, самостійно здобувати знання та застосовувати їх 
на практиці.  

Ключові слова: патофізіологія, мультимедійні презентації, студенти. 
В умовах сьогодення сформувався соціальний запит, пов'язаний із розвитком компетентної особистості, 

здатної діяти осмислено, творчо, орієнтуватися в постійно мінливому навколишньому світі. Випускник медичної 
академії, який житиме і працюватиме в сучасному світі, має володіти певними якостями: самостійно здобувати 
необхідні знання, вміло застосовуючи їх на практиці для розв'язування нагальних проблем; критично мислити, 
вміти бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельним, 
контактним у різних соціальних групах пацієнтів, самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, куль-
турного і морального рівня. 

Комп'ютерні технології в сучасній освіті є реальною частиною культури. До найефективніших форм викладан-
ня навчального матеріалу належать мультимедійні презентації, створені за допомогою Microsoft Power Point. Ця 
мультимедійна форма дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною 
структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Мета такого представлення навчальної інформації перш 
за все полягає у формуванні в студентів системи образного мислення. Мультимедійна презентація скорочує час 
навчання, вивільняє ресурси фізичних сил та уваги студентів. Це стає можливим завдяки властивостям 
інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної 
діяльності. Використання презентацій дозволяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно 
коректних режимів функціонування уваги, пам'яті, розумової діяльності, реконструкції процесу навчання з позиції 
цілісності [1]. 


