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Вступ. Інноваційні технології у сучасній освіті направлені, насамперед, на активізацію 
самостійної роботи студентів, яка стала основною суттєвою частиною навчального процесу в 
підготовці майбутніх лікарів у медичних ВУЗах. Це пов'язано зі зміною програми з гістології, 
цитології та ембріології на медичному факультеті. А саме, значно збільшилась кількість годин, 
відведених для самостійної роботи. При загальному обсязі дисципліни у 345 годин, що складає 11, 
5 кредита, за новою програмою на самостійну роботу виділено більше годин (185), ніж на 
аудиторні години з лекцій та практичних занять разом (160 ). Тому, виникла необхідність у 
об'єктивній перевірці відпрацювання цього часу студентами. 

Основна частина. На практичних заняттях з гістології, цитології та ембріології не завжди 
вистачає часу на виконання всієї, запланованою програмою, роботи. Тому студенти повинні 
ретельно підготуватися до заняття вдома. Для перевірки самостійної роботи студентів на кафедрі 
підготовлені методичні посібники «Цитологія, ембріологія, загальна гістологія», «Гістологія 
внутрішніх органів», в яких до кожного практичного заняття розроблені таблиці, надруковані 
гістологічні мікропрепарати та електронограми, які необхідно письмово опрацювати. Під час 
підготовки до практичного заняття студенти повинні вірно заповнити таблиці і позначити малюнки. 
Для цього необхідно самостійно засвоїти лекційний матеріал, методичну розробку, підручник та 
обов'язково ознайомитися з рисунками мікропрепаратів та електронограм в гістологічному атласі. 

Крім того, для перевірки самостійної роботи студентів на кафедрі розроблений онлайн курс з 
теоретичним матеріалом та тестовими завданнями. Використовуються дві програми: 1) для перевірки 
отриманих знань та 2) навчаюча, яка показує студенту його невірні відповіді, а вірні - з теоретичним 
поясненням до кожного тесту. На практичному занятті самостійна робота заключається, насамперед, в 
вивченні під мікроскопом гістологічних мікропрепаратів та замальовуванні їх кольоровими олівцями 
у спеціально розробленому на кафедрі практикумі-альбо- мі (1), а також у підготовці доповідей, 
рефератів. У науковому студентському гуртку студенти мають можливість займатися науковими 
дослідженнями, приймати участь у конференціях молодих вчених. Задача викладача полягає у тому, 
щоб навчити студента працювати з учбовою та науковою літературою, допомогти сформувати 
загальні навчальні вміння: правильно малювати гістологічні структури, вирішувати задачі та учбові 
тести, знаходити відповіді на поставлені питання, складати тези, схеми, таблиці, тематичні кросворди, 
конспектувати лекції. 

Виявляється, що серед першокурсників більшість студентів не володіють цими видами самостійної 
роботи. Тому, при плануванні самостійної роботи, викладач повинен враховувати рівень підготовки 
кожного студента та його індивідуальні особливості. Тому, творчі завдання для самостійної роботи 
повинні мати різний ступінь складності (2). 

Висновки. Таким чином, студенти застосовують різні форми самостійної роботи. Інноваційні 
технології допомагають оптимізувати, перевірити та об'єктивно оцінити самостійну роботу студентів 
на кафедрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ, що обов'язково враховується під час загального 
оцінювання з дисципліни. 
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