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Значення самостійної роботи 

 В умовах 
приєднання України 
до Болонського 
процесу значно 
зменшилася 
кількість 
аудиторних годин і 
зросла частка 
самостійної роботи 
студентів  



Організація самостійної роботи 

 Одним із чинників 
підвищення 

ефективності 
професійної теоретичної 
і практичної підготовки 

майбутніх фахівців  
медичної  галузі, 

 має стати чітко 
організована  самостійна  

робота студентів 
 



Види    самостійної  
роботи  

Аудиторна  

самостійна 

робота  

Позааудиторна 
самостійна 
робота при 

підготовці до 
занять  

Позааудиторна 
робота при 

вивченні тем, 
розділів 

дисципліни 
згідно з 

навчальною 
програмою 

Мета самостійної 
роботи 

Розвиток 
самостійного 

творчого пізнання, 
як основи 

майбутньої 
професійної 

діяльності медичного 
працівника 

Активізація 
творчої, 

пізнавальної, 
самостійної 
навчальної 
діяльності 

студентів 



 Позааудиторна  обов'язкова 
самостійна робота 

Позааудиторна самостійна робота буває:  

1)  обов'язкова  2)   додаткова   

 

Позааудиторна обов‘язкова самостійна робота 
студентів є логічним продовженням аудиторних 

занять, передбачається навчальним планом і 
програмою.  

 

Цей вид роботи включає в себе: опрацювання 
лекційного матеріалу, підготовку до практичних і 

лабораторних занять. 



Позааудиторна робота  

при підготовці до занять  

при підготовці до 
теоретичних 

занять   

Орієнтовна 

 карта  

при підготовці до 
практичних 

занять   

Методичні 
вказівки для 
підготовки до 
практичних 

занять 

Методичне 

забезпечення 

самостійної 

роботи 



Роль викладача і студента  при виконанні  
обов'язкової самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

    

Організація самостійної роботи  

відбувається під керівництвом викладача, 

який дає завдання, консультує, 

встановлює терміни її виконання, 

здійснює контроль виконання  

самостійної роботи  

При цьому студенти свідомо 

намагаються досягти поставленої 

навчальної мети залежно від своїх 

здібностей, зусиль, власного  режиму і 

часу виконання цієї роботи, яка 

контролюється викладачем на 

аудиторних заняттях 



              Шляхи організації 
              самостійної роботи 

 Найбільш актуальним на сучасному рівні – 
це подача матеріалу студентам для 
аудиторної та позааудиторної самостійної 
роботи на електронних носіях, яка 
здійснюється на сайті: 
http:/anatomijastudentu.jimdo.com/  
 
 

В комп'ютерному класі  

З телефона підключеного  
до інтернету 

Доступ на сайт  

http://anatomijastudentu.jimdo.com/


                Головна сторінка сайту  



В меню студент вибірає: Анатомія людини – 
“Лікувальна справа” – лекції 3-й семестр 



На сторінці “лекції” студент може ознайомитись  
з теоретичними матеріалами 



Орієнтовна карта для роботи з літературою під 
час підготовки до практичного заняття 

 

◦ Включає перелік завдань, 

які необхідно виконати.  

 

◦ Короткі вказівки до 

виконання роботи.  

 

◦ Джерела інформації, де 

можна знайти відповіді на 

питання, які поставлені в 

орієнтовній картці. 



Контроль позааудиторної самостійної роботи   
при підготовці до практичного заняття 

Без використання  
комп'ютерних технологій 

З використанням 
комп'ютерних  технологій 

   
перевірка складених таблиць, 

графологічних структур, 
малюнків, письмових 

відповідей 

 
           Недоліки  

 
          

займає багато часу 

     
     
    під час практичного заняття 

шляхом  використання 
проблемних питань  з 
малюнками 

Переваги 
 
 

     Можливість охопити всіх 
студентів одночасно (усна або 
письмова відповідь, елементи 
ейдетики, є еталон відповіді 

(оцінка об'єктивна) 
 



Проблемне питання 

 Серце розміщене в 
грудній  порожнині, 
але кров 
постачають йому 
вінцеві артерії,що 
відходять від дуги 
аорти.  

 Обґрунтуйте, з чим 
пов'язана така 
особливість 
кровопостачання? 

Вінцеві артерії 



Відповіді студентів  

 В зв'язку з тим, що 
найважливішою функцією 
серця є насосна - міокард 
потребує  великої кількості 
кисню і надзвичайно 
чутливий до його нестачі.  

 Тому в крові у цибулині 
аорти  найбільший тиск 
крові  і кількість кисню, що 
необхідна для нормального 
функціонування міокарду. 

міокард 



Проблемне питання   

 Поясніть, які із гілок плечоголовного  
стовбура можна притиснути для зупинки 
кровотечі? 

Загальну сонну артерію  
притискують до поперечного  
відростка шостого шийного хребця 

Підключичну артерію  
притискують до першого ребра 



Проблемне питання   

 Праву загальну сонну артерію притиснули до 
шостого шийного хребця. Поясніть, чи буде при 
цьому порушуватись кровопостачання правої 
півкулі головного мозку? 

Ні, завдяки 
існуванню 
анастомозу  
(передня 
 сполучна 
артерія)  
 між гілками 
правої  
та лівої 
 внутрішніх  
сонних 
 артерій 

передня 
сполучна 
артерія 



Проблемне питання 

 Маса головного мозку 1300г. 

 Незважаючи на такі 
незначні розміри  його 
кровопостачають чотири 
судини  (дві внутрішні сонні 
та дві хребтові). 

 Обґрунтуйте, з чим 
пов'язана така особливість 
кровопостачання головного 
мозку? 

1300г 



Відповіді студентів  
 В зв'язку з тим, що  клітини кори головного мозку  

надзвичайно чутливі до нестачі кисню  (наступає 
декортикація – загибель клітин кори).  
Необхідною умовою функціонування кори є гарне 
кровопостачання, яке створюють чотири  судини : 
дві внутрішні сонні та хребтові. 

 



Проблемне питання 

 В деяких ділянках 
тіла артерії 
розміщуються 
безпосередньо на 
кістках. 

 Обґрунтуйте, з чим 
пов'язана така 
особливість  
розміщення артерій? 



Відповіді студентів  

 При травмі судин і кровотечі, судини які 
розміщені на кістках можна притиснути до 
кістки і тимчасово зупинити кровотечу 
(наприклад: плечова артерія, притискується до 
плечової кістки). 

 



Проблемне питання 

 Задні міжреброві 
артерії проходять у 
міжребрових 
проміжках  ближче до 
борозни на ребрі. 

 Обґрунтуйте, яке  
значення в практичній 
медицині має  така 
особливість  
розміщення  цих 
артерій? 

Міжреброва артерія 



Відповіді студентів  

 Розміщення задніх 
міжребрових артерій 
ближче до нижнього 
краю ребра враховується 
при проведенні 
плевральної пункції  
(голка вводиться по 
верхньому краю ребра, 
щоб не травмувати 
кровоносні судини і 
нерви). 

 

Положення пацієнта при  
проведенні  плевральної пункції 

Проведення плевральної пункції 



Позааудиторна самостійна робота 

студентів  

      



Для того, щоб студенти зрозуміли важливість 
позааудиторної роботи, має бути сильна 

мотивація зі сторони викладача 

І навіщо це 
мені?м? 

Це мені потрібно в 
майбутній роботі? 

Це мені потрібно при 
вивченні клінічних 

дисциплін 



Перелік необхідної документації для 
позааудиторної самостійної роботи  

  

 

 

 

 

 



Забезпеченість підручниками для 
позааудиторної самостійної роботи 

Електронні підручники в мережі Інтернет 



Методичні розробки 
  для організації самостійної роботи 

В кабінеті анатомії є “Методичні 
розробки” для організації 
позааудиторної самостійної роботи  

   

В “Методичних розробках” є  
актуальність теми, знати, вміти  
  
  



Зразок методичного забезпечення самостійної 
роботи: (розгорнутий текст змісту в схемах та малюнках) 



Матеріал підручника структурований 



Доповнений малюнками та фото 



Матеріали для самоконтролю  
            Тестові завдання  Ситуаційні завдання з малюнками з 



Виконання самостійної роботи 
       Студенти ведуть зошити  
    (титульний листок зошита) 

В зошиті є план  позааудиторної 
самостійної роботи на семестр  



Орієнтовна картка для  
роботи з літературою 



Зразок виконання позааудиторної самостійної 
роботи 



Індивідуальна картка студента (критерії 

та шкала оцінювання позаудиторної самостійної роботи) 

№ 
з/п 

Прізвище, 
 ім'я  
студента  

Відповіді на 
контрольні 
питання 

Складання таблиць  Написання  
рефератів 

Елементи 
дослідниць
кої роботи 

Загаль- 
на  
кіль- 
кість 
балів 

Відпо-
відь 
вірна 
об-
ґрун-
това-
на 

Відпо-
відь 
не об-
ґрун-
това-
на 

Є 
малюнок, 
або фото   

Без малюнка 
або фото 

Виконані  
всі вимоги 
 до 
написання 
реферату 

Існують 
незначні  
помилки 

Об-
ґрун-
това-
ні 

Не-
достат
ньо 
об-
ґрунто
вані 

Оцінка в 
балах 

5б 4б 5б 4б 5б 4б 5б  4б 

1. Рудько 
Олександр 

                Шкала оцінювання 

20 балів               - 5 “відмінно” 

18-20 балів           - 4  “добре” 

13-17 балів            -3 “задовільно” 

Менше  10 балів    -2 – “незадовільно” 



Позааудиторна робота при підготовці до 
практичних занять представлена на сайті 



Зміст “Методичних вказівок” 



Алгоритм формування практичних 
навичок 



Методи контролю заключного етапу заняття (завдання з 
малюнками з міждисциплінарною інтеграцією)  



Тестові завдання (з малюнками з 

міждисциплінарною інтеграцією)   



Методичними вказівками студенти користуються  
під час  виконання самостійної аудиторної та 
позааудиторної роботи 



Індивідуальна картка студента 
(критерії та шкала оцінювання) 
№ 
з/п 

Прізвище, 
 ім'я  
студента  

Вирішення 
проблемних 
питань 

Розв'язання ситуаційних 
завдань, тестів αІІІ 
(професійні вміння) 

Допов- 
нення  

Виправлення 
помилок 

Загаль- 
на кіль- 
кість 
балів 

Відпов
ідь 
вірна 
об-
ґрун-
това-
на 

Відпов
ідь не 
об-
ґрун-
това-
на 

Відповідь 
обґрунто-
вана з 
демонст-
рацією на 
муляжі, 
таблиці    
(лат.термі
ни) 

Відповідь 
обґрунто-
вана, без 
демонс-
трації 

Відповідь 
не 
обґрунто-
вана, без 
знання 
лат.термі-
нів і без 
демонстра-
ції 

З 
демо
нстра
цією 

Без 
 де- 
мон- 
стра- 
ції 

Об-
ґрунтова
-не з де-
мон-
стра-
цією 

Об-
ґрунт
оване
без 
де-
мон-
стра-
ції 

Оцінка в 
балах 

5б 4б 5б 4б 3б 5б 4б 5б  4б 

1. Рудько 
Олександр 

                Шкала оцінювання 

20 балів і більше   - 5 “відмінно” 

18-20 балів           - 4  “добре” 

13-17 балів            -3 “задовільно” 

Менше  10 балів    -2 – “незадовільно” 



Контроль позааудиторної самостійної роботи  при 
підготовці до практичних занять 

 Виконана позааудиторна самостійна  робота   контролюється викладачем 
на аудиторних заняттях в усній або письмовій формі 



Відгук користувачів  сайту  



 Результат  позааудиторної роботи 

  Результат позааудиторної роботи 
залежить від правильної її 
організації, яка має вирішальне 
значення для розвитку 
самостійності, креативності, 
конкурентоздатності та  
компетентності  спеціаліста з 
вищою освітою 



                

               

          

          

          Дякую за увагу  


