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філактику, в тому числі серед медичних працівників. З 
практичних наробок, орієнтованих на підвищення рівня 
засвоєння знань студентами, можна виділити впроваджен-
ня програми OpenMinds; застосування командної роботи у 
вигляді вирішення «спільних тестів»; додавання елемен-
тів фізичної рухливості у проміжках між теоретичним ви-
кладанням матеріалу.
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ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПРОВІЗОРІВ

Лисянська Г. П., Малецький М. М.
Запорізький державний медичний університет

У наш час, враховуючи інтеграцію в Європейську сис-
тему освіти, особлива увага приділяється самостійній ро-
боті студентів. Це супроводжується збільшенням кількос-
ті годин для самопідготовки, зміною функцій викладача. 
Переважання ролі наставника, консультанта та контролю 
засвоєння дисципліни стало основними засадами його ді-
яльності. Результати контролю знань дозволяють виявити 
недостатню якість освоєння матеріалу, переважно відве-
деного на самопідготовку, що особливо проявляється при 
написанні студентами курсових робіт. 

Тому метою даної роботи є аналіз причин вищезазна-
ченої проблеми та пошук можливих способів покращення 
ситуації на прикладі викладання аптечної технології ліків. 
Матеріали і методи: аналіз літературних джерел, опиту-
вання студентів та викладачів.

За результатами дослідження опитувань було виявле-
но, що 35,6% студентів при підготовці до занять користу-
вались лише матеріалами лекцій та підручника з бібліоте-
ки, 23,4% окрім вищезгаданих джерел звертались також 
до репозитарію кафедри та інших джерел, 28,7% викорис-
товували лише дані з мережі інтернету, 12,3% обмежились 
теоретичним матеріалом, викладеним у методичних реко-
мендаціях. При цьому студенти недостатню увагу приді-
ляють якості інформації: не враховують дату розміщення, 
оновлення, нормативну документацію та посилання на 
джерело викладеного матеріалу. Особливо це стосується 
нормативних актів, які змінюються, або матеріал викладе-
ний за посиланнями на регуляторні документи інших кра-
їн. Стосовно засобів для покращення ефективності само-
стійного освоєння матеріалу студенти відмічали приклади 
вирішення ситуаційних задач, виконання завдань навчаль-

но-дослідницького напрямку, наочні демонстрації нави-
чок та вмінь мануального та теоретичного характеру.

Висновки. Зважаючи на всі виявлені аспекти доціль-
ним було б приділяти особливу увагу наявності у студен-
тів навичок ефективного пошуку інформації, досвіду ви-
користання онлайн бібліотек медичного профілю, а також 
акцентувати увагу на інструментах пошуку рекомендова-
них літературних джерел, сайтів, довідників, спеціалізова-
них наукових ресурсів тощо. Розширювати асортимент 
навчально-методичних електронних матеріалів на порта-
лах кафедри, призначати студентам окремі завдання з ви-
рішення тестових та ситуаційних задач.
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