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NEWEST FORMS OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK AND ITS 

EFFICIENCY AT STUDYING PHYSIOLOGY 

 
Abstract: The problem of quality control of performance of independent work of 

students in the system of medical education of Ukraine is posed, which requires modern forms 

and new methods of organization, implementation and control in the paradigm of higher 

education of Ukraine. Also relevant is the issue of standardizing self-assessment, which is 

impossible without using the tools and capabilities provided by computer technology and the 

Internet to enhance students' knowledge and build professional competencies. 
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Імплементація технологій e-learning у систему додипломної освіти 

медичного університету курсів у форматі курсів за вибором дозволяє 

надати студентам реальний вибір курсів, а також відображати в контенті 

цих курсів найсучасніші досягнення науково-практичного напрямку. 

Впровадження в навчальний процес онлайн-курсів для самостійної роботи 

привносить елементи інтерактивності до процесу навчання, а також 

створює умови для дистанційного моніторингу навчальної активності 

студентів викладачами. Розробка онлайн-курсів на кожній кафедрі 

університету закладає фундамент формування корпоративної бази знань 

університету, яка динамічно відображає сучасні тенденції розвитку 

науково-практичних напрямків медицини та фармації і створює умови для 

оптимізації траєкторії доставки навчального матеріалу до студента. 

Підвищення рівня ІТ-компетенцій викладачів та студентів дозволяє 

ставити завдання розробки підходів до персоніфікації навчання. 

Візуалізація досягнень студента в персональному портфоліо може стати 

вагомим фактором мотивації студента до успішного навчання. [2, с 48-51]. 

Характерною рисою організації освіти у закладах освіти є збільшення 

частини самостійної роботи студентів у робочих програмах навчальних 

дисциплін. Використання сучасних інтернет- та хмарних сервісів дозволяє 
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організувати самостійну роботу студента (СРС) за новими принципами, 

зробити її інтерактивною та контрольованою, використовуючи засоби 

дистанційного моніторингу навчальної діяльності (активності) [3, с. 3-4].  

Самостійна робота студентів медичних вищих навчальних закладів на 

сьогоднішній день займає левову частку навчального програмового 

матеріалу, і домінує серед інших видів навчальної діяльності. І в умовах 

сучасності перед педагогічними працівниками постала задача: як 

найраціональніше використати той час, як донести до студентства ту 

найбільш цінну, змістовно та дидактично вивірену інформацію, 

сформувати професійну та спеціальну термінологію і навіть 

проконтролювати, як студенти виконують самостійну роботу та оцінити її 

якість.  

Під час вивчення навчальної дисципліни виділяють наступні види 

навчальної діяльності студентів: 

- слухання лекцій,  

- виконання практичних робіт та  

- самостійна робота студентів, які додатково включає  роботу з 

літературою, підготовку рефератів; підготовку до іспитів та ін., які 

потребують від студентів щоденної наполегливої праці. 

Перехід Європейської кредитно-трансферної системи, яка заснована 

на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення 

цілей, зазначених у навчальній програмі,  передбачає інтеграцію різних 

видів і форм навчання, які підпорядковуються загальній темі навчального 

предмета. В умовах кредитно-трансферної технології навчання змінюється 

функція викладача в організації навчальної діяльності студентів. Його 

основне завдання полягає в управлінні самостійною роботою студентів, 

формуванні спонукальних мотивів учіння, визначенні цілей і завдань 

навчальної діяльності, її організації, контролі за результатами процесу 

навчання [5]. 

За даними Ортинського В.Л. [4], організація і методика самостійної 

роботи студентів мають бути підпорядковані певним вимогам: 

1) розвиток мотиваційної установки у студентів.  

2) систематичність і безперервність.  

3) послідовність у роботі.  

4) правильне планування самостійної роботи, раціональне 

використання часу.  

5) використання відповідних методів, способів і прийомів роботи.  

6) керівництво з боку викладачів.  
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І щоб відповідати цим вимогам і вимогам сучасності, в період масової 

комп‘ютеризації та інформатизації суспільства в Запорізькому державному 

медичному університеті розробляються масові відкриті он-лайн курси з 

самостійної роботи студентів на платформі EDX. Це дозволяє підвищити 

якість освіти, поєднати як традиційні, так і сучасні методи навчання. 

Оскільки дана програма дозволяє використовувати не тільки комп‘ютери з 

ОС Windows, але й мобільні пристрої, де студент має можливість 

навчатися у вільний час.  

Сьогодні можна говорити про інформаційний освітній об‘єкт, 

створений на базі новітніх технологій, в якому виділяються окремі образи, 

тексти тощо, що реалізуються за допомогою комп‘ютера. 

Самостійна робота студентів, що на сьогоднішній день організована в 

системі он-лайн, дійсно розвиває справжню самостійність, сприяє 

підвищенню результатів навчання, розкриває індивідуальні здібності та 

запобігає формальному виконанню самостійної роботи на різних етапах 

навчання. 

Як стверджує О. Гурська «Результативність самостійної роботи 

студентів залежить, в основному, від двох причин: від самого студента 

(найбільше заважають брак працелюбності, волі, наполегливості, загальної 

підготовленості, здібностей, відсутність уміння самостійно працювати 

тощо) і від викладача (циклових комісій, кафедр)». [1, с 106]. А у випадку з 

он-лайн курсами успішність оцінює комп‘ютер, виключаючи втручання 

викладача.  

До впровадження он-лайн курсів як у Запорізькому державному 

медичному університеті в цілому, так і на кафедрі нормальної фізіології 

зокрема, спонукали, по-перше, вимоги сучасності, по друге – винесення 

деяких тем курсу на самостійне доопрацювання, коли виникає 

необхідність контролю та оцінки усіх етапів навчального процесу, а також 

широка комп‘ютеризація університету та наявність вільного доступу до 

всесвітньої мережі «Інтернет» за технологією Wi-Fi. 

Структура он-лайн курсу «Самостійна робота»  з предмету 

«Фізіологія» для студентів 2 курсу, що навчаються зі спеціальностей 

«Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» передбачає наявність 

теоретичного матеріалу з ілюстраціями схемами та відеопоясненнями до 

кожної теми з самостійної роботи студентів, що передбачає 

індивідуальність темпу навчального процесу, а також кожна тема має 

тестовий контроль перевірки знань, що дає можливість самостійно та 

об‘єктивно встановити рівень засвоєння даного теоретичного матеріалу, 
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який винесений до самостійної роботи студентів. Слід зазначити, що по 

завершенню даного етапу дистанційного навчання кожен студент отримує 

сертифікат про проходження он-лайн курсу самостійної роботи з предмету 

«Фізіологія». 

Таким чином, важливу роль в формуванні необхідного, достатньо 

високого рівня знань студентів закладів вищої медичної освіти  є широке 

застосування сучасних освітніх он-лайн технологій. Це підвищує якість 

навчання, закладає основу для засвоєння наступних дисциплін та успішної 

професійної діяльності в майбутньому. 
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Анотація. Швидкий розвиток обчислювальних, інформаційних та 

телекомунікаційних технологій надає дослідникам і практикам нові можливості, 

пов'язані з отриманням, аналізом, обробкою, передачею, зберіганням і об'єднанням 

величезних масивів різнорідної інформації. Серед основних напрямків розвитку 


