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Вступ. Запровадження європейських стандартів осві-
ти не повинно здійснюватися механічно, так як Болон-
ський процес є не тільки шляхом модернізації освіти, а та-
кож дає можливість презентувати освіту України, зберегти 
кращі методи викладання та освітянські традиції [1–3].

Якість підготовки майбутніх спеціалістів, з урахуван-
ням специфіки діяльності, значною мірою залежить від 
організації самостійної роботи, форм, методів і контролю 
за її ефективністю.

Самостійна робота студентів (СРС) є невід’ємною 
частиною навчального процесу та способом вивчення на-
вчального матеріалу [5].

В умовах включення України до Болонського освітньо-
го процесу постає питання організації та контролю само-
стійної роботи студентів у вищих навчальних закладах [4].

основна частина. Згідно «Типової програми з фар-
мацевтичної ботаніки» навчальний час, відведений для 
СРС, має бути в межах 1/3–2/3 від загального обсягу на-
вчального часу студента. Кількість годин, відведених для 
СРС, залежить від спеціальності, форми та терміну на-
вчання: наприклад спеціальність 7.12020101 «Фармація», 
денна форма навчання, термін 5 років СРС становить 
142 години: в тому числі модуль 1 «Анатомія рослин» – 
76 годин, модуль 2 «Систематика рослин» – 66 години; 
спеціальність 7.12020104 «ТКПЗ» – в тому числі модуль 1 
«Cистематика рослин» – 69 годин, модуль 2 «Анатомія 
рослин» – 24 години.

Викладачами фармацевтичної ботаніки розроблені 
зміни та доповнення до «Типової програми з фармацев-
тичної ботаніки» для студентів заочної форми навчання у 
відповідності від спеціальності та термінів навчання.

Організація самостійної пізнавальної діяльності сту-
дентів повинна ґрунтуватися на основних принципах ор-
ганізації навчання з урахуванням специфіки самостійної 
роботи.

1. Принцип навчально-пізнавальної діяльності. Само-
стійне навчання студентів, як і навчання взагалі, повинно 
будуватися, на мотиваційній орієнтованості і спрямова-
ності діяльності особистості. 

2. Принцип науковості навчання. Застосування цього 
принципу зобов’язує викладача удосконалювати методику 
навчання.

3. Принципи наочності навчання.
4. Принцип системності. Для забезпечення систем-

ності вивчення дисципліни, необхідно:
- узгоджувати різні види навчальних занять із дисци-

пліни – лекційний матеріал повинний бути узгодженим за 
часом і темами лабораторних занять;

- передбачати СРС і своєчасний контроль за засвоєн-
ням студентами знань та навичок;

- використовувати міжпредметні зв’язки, зберігаючи 
при цьому єдність визначень та термінології.

5. Принцип зв’язку з практичною діяльністю у про-
фесійному майбутньому.

Викладачами фармацевтичної ботаніки у відповіднос-
ті до змін і доповнень до типової програми, спеціальнос-
тей, форми і терміну навчання були розроблені навчальні 
та навчально-методичні посібники з урахуванням мате-
ріалу, винесеного на самостійне вивчення, які викорис-
товуються студентами фармацевтичних факультетів для 
підготовки до лабораторних занять, складання модулю та 
підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1 
Фармація».
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При вивченні фармацевтичної ботаніки організація 
СРС складається з форм: аудиторної самостійної роботи, 
яка здійснюється за участю і керівництвом викладача, по-
зааудиторної самостійної роботи, науково-дослідницької 
роботи.

Висновки. Завданнями по оптимізації самостійної 
роботи є розробка навчальних посібників з окремих тем 
предмету, які викликають труднощі при засвоєні матеріа-
лу, пошук індивідуальних методик навчання; підвищення 
мотиваційних аспектів у вивченні фармацевтичної ботані-
ки, створення презентацій та відеофільмів.

література
1. Вища освіта України і Болонський процес: навч. по-

сіб/ за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – 
Богдан, 2004. – 190 с.

2. Булах І.Є. Цілі медичної освіти як системно твор-
чий елемент / І. Є. Булах, В.В. Пащенко // Педагогіка і пси-
хологія професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 78–84.

3. Буряк В.К. Керування самостійною роботою студен-
тів / В.К.Буряк// Вища школа. – 2001. – № 4–5. – С.48–52.

4. Волосовець О.П. Питання освіти у контексті впро-
вадження засад Болонської декларації у вищій медичній 
школі / О.П. Волосовець // Медична освіта. – 2005. – №2. – 
С. 9–16.

5. Нейко Є.М. Навчально-методичне забезпечення 
самостійної роботи студентів /Є.М.Нейко// Медична осві-
та. – 2004. – №1. – С. 13–14.


