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Мета роботи – вдосконалити навчальний процес при викладанні 
дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів зі спеціа-
льності «Медична психологія» шляхом впровадження різноманіт-
них методів самостійної та індивідуальної роботи 
Матеріал і методи. Проведено порівняння засвоєння рівня знань у 
студентів 4-го, 5-го та 6-го курсів спеціальності «Медична психо-
логія», які виконували додатково, крім самостійної, індивідуальну 
роботу (основна група) та не виконували індивідуальної роботи 
(група порівняння). 
Результати. Самостійна робота студента у клінічній базі перед-
бачає відпрацювання додаткових чергувань під керівництвом ви-
кладача, особливістю зі спеціальності «Медична психологія» є 
проведення психологічних тестувань. 
Індивідуальна робота передбачає формування карт-копій історій 
хвороби чи пологів, які в подальшому використовуються студен-
тами для написання статей, тез, підготовки доповідей для висту-
пу на конференціях. Кожна самостійна чи індивідуальна робота з 
акушерства та гінекології містить елементи клінічної психології. 
Проведено визначення рівня знань під час підсумкового модульного 
контролю – студенти основної групи отримали відмінні та добрі 
оцінки, групи порівняння – добрі та задовільні. 
Висновки. Особливістю самостійної та індивідуальної роботи 
студентів зі спеціальності «Медична психологія» при вивченні ди-
сципліни «Акушерство та гінекологія» є паралельне застосування 
на практиці набутих знань із клінічної психології, акушерства та 
гінекології.  Виконання індивідуальної роботи сприяє покращенню 
навчального процесу: відсоток правильних відповідей становить 
80 %, на відміну від групи порівняння, де правильні відповіді коли-
ваються в межах 65%, тривалому засвоєнню знань. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ И  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ  
ПСИХОЛОГИЯ» 
А.В. Семеняк, А.М. Юзько, О.А. Андриец, И.Р. Ницович 
Резюме. Цель работы –  усовершенствовать учебный процесс при 
преподавании дисциплины «Акушерство и гинекология» для студе-
нтов по специальности «Медицинская психология» путем внедре-
ния различных методов самостоятельной и индивидуальной рабо-
ты. 
Материал и методы.  Проведено сравнение усвоения уровня зна-
ний студентов 4-го, 5-го и 6-го курсов специальности 
«Медицинская психология», которые выполняли дополнительно, 
кроме самостоятельной, индивидуальную работу (основная груп-
па) и не выполняли индивидуальную работу (группа сравнения). 
Результаты.  Самостоятельная работа студента в клинической 
базе предусматривает отработку дополнительных дежурств под 
руководством преподавателя, особенностью по специальности 
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Проблеми вищої медичної освіти                       

 «Медицинская психология» является проведение психологических 
тестирований. 
Индивидуальная работа предусматривает формирование карт-
копий историй болезни или родов, которые в дальнейшем исполь-
зуются студентами для написания статей, тезисов, подготовки 
докладов для выступления на конференциях. Каждая самостояте-
льная или индивидуальная работа по акушерству и гинекологии 
содержит элементы клинической психологии. 
Проведено определение уровня знаний во время итогового модуль-
ного контроля – студенты основной группы получили отличные и 
хорошие оценки, группы сравнения – хорошие и удовлетворитель-
ные. 
Выводы.  Особенностью самостоятельной и индивидуальной рабо-
ты студентов по специальности «Медицинская психология» при 
изучении дисциплины «Акушерство и гинекология» является па-
раллельное применение на практике полученных знаний по клини-
ческой психологии, акушерству и гинекологии.  Выполнение индиви-
дуальной работы способствует улучшению учебного процесса: 
процент правильных ответов составляет 80  %, в отличие от гру-
ппы сравнения, где правильные ответы колеблются в пределах 
65 %. 

 FEATURES OF INDEPENDENT AND INDIVIDUAL WORK  
OF STUDENTS IN SPECIALTY «MEDICAL PSYCHOLOGY»  
A.V. Semenyak, O.M. Yuzko, O.A. Andriyets’, I.R. Nitsovych  
Objective – to improve the educational process in teaching discipline 
"Obstetrics and Gynecology" for students in the specialty «Medical 
Psychology» by introducing various methods of independent and indi-
vidual work. 
Materials and methods. Comparison of the acquisition of the level of 
knowledge in the students of 4, 5 and 6 years in the specialty «Medical 
Psychology» who performed individual work (main group) and did not 
perform individual work (comparison group). 
Results.  Independent work of the student in the clinical base involves 
the development of additional alternations under the direction of a tea-
cher, a student in the specialty «Medical Psychology» does psyc-
hological tests. 
Individual work involves the formation of card-copies of medical hist-
ory or childbirth, which are later used by students to write articles, 
abstracts, preparation of reports for speeches at conferences. Each ind-
ividual work in obstetrics and gynecology contains elements of clinical 
psychology. 
The level of knowledge was determined during the final module control 
- the students of the main group received excellent and good grades, 
the groups of comparison are good and satisfactory. 
Conclusions.  The peculiarity of independent and individual work of stud-
ents in the specialty «Medical Psychology» in the study of the discipline 
«Obstetrics and Gynecology» is the application in practice of acquired 
knowledge of clinical psychology  together with obstetrics and gyne-
cology  knowledge. Individual work contributes to the improvement of the 
learning process: the percentage of correct answers is 80 %, unlike the 
comparison group, where the correct answers range within 65 %. 
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Вступ. В умовах стрімкого розвитку науки, 
особливо в галузі медицини, у лікарів виникає 
потреба постійного саморозвитку та самонавчан-
ня, тому основним напрямком викладання клініч-
них дисциплін у вищій медичній школі має бути 
підготовка якісних фахівців зі сформованими на-
вичками самостійної роботи при різних видах дія-
льності. Тільки при такому підході можна сприяти 
підготовці висококваліфікованих кадрів. Студент, 
навчаючись у вищому медичному навчальному 
закладі, повинен оволодіти навичками самоосвіти, 
що легко досягається за наявності високої мотива-
ції. У реальних умовах, у більшості студентів ви-
пускних курсів, спостерігається зниження мотива-
ції, що потребує індивідуального підходу та роз-
робки різноманітних методів самостійної роботи в 
позааудиторний час при підготовці до практичних 
занять, під час чергувань у клініці, під час аудито-
рних практичних занять і лекцій, при написанні 
історії хвороби [1, 2]. 

Індивідуальну роботу можна ототожнити із 
самостійною роботою, однак при цьому є певні 
особливості. У випадку самостійної роботи зага-
льні цілі при вивченні дисципліни формуються 
викладачем, що принципово відрізняється від 
індивідуальної роботи, коли цілі та завдання для 
себе формує сам студент і досягає своїх власних 
результатів. Студент формує свою мету виходячи 
з його власних пізнавальних потреб та інтересів, 
вибирає власний пізнавальний шлях, спрямова-
ний на досягнення результату. 

Визначення «Індивідуальної роботи» зву-
чить як форма організації навчального процесу, 
яка забезпечує реалізацію творчих можливостей 
студента через індивідуально спрямований роз-
виток здібностей, науково-дослідну роботу та 
творчу діяльність [3, 4, 5]. 

Мета роботи. Вдосконалити навчальний 
процес при викладанні дисципліни «Акушерство 
та гінекологія» шляхом впровадження різномані-
тних методів самостійної та індивідуальної робо-
ти для студентів зі спеціальності «Медична пси-
хологія». 

Матеріал і методи. Для визначення рівня 
ефективності засвоєння матеріалу при впрова-
дженні методів самостійної та індивідуальної 
роботи, проведено порівняння засвоєння рівня 
знань у студентів 4-го, 5-го та 6-го курсів спеціа-
льності «Медична психологія», які виконували 
додатково, крім самостійної, індивідуальну робо-
ту (основна група) та не виконували індивідуаль-
ної роботи (група порівняння). Особливістю дос-
лідження було визначення рівня знань студентів 
наприкінці навчального року при складанні під-
сумкового модульного контролю та через рік, 
коли студенти розпочинали вивчати наступний 
модуль. Тобто, у даному випадку проводилося 
визначення рівня тривалого засвоєння знань. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дисципліна «Акушерство та гінекологія» вивча-

ється студентами спеціальності «Медична психо-
логія» впродовж трьох років навчання: на 4-му 
курсі вивчається частина дисципліни, яка вклю-
чає фізіологічне та патологічне акушерство, на 5-
му курсі вивчаються особливості репродуктивної 
системи та гінекологічні захворювання, на 6-му 
курсі вивчається дисципліна «Акушерство та 
гінекологія з основами клінічної психології». 
Таким чином, навчаючи студентів упродовж 
трьох років, можна визначити ефективність за-
стосування різних методів навчання. 

Викладання дисципліни «Акушерство та 
гінекологія» у студентів зі спеціальності 
«Медична психологія» має свої особливості. Слід 
відмітити, що наявність знань із акушерства та 
гінекології є вагомою складовою у роботі лікаря 
– медичного психолога. Більшість вагітних, ро-
діль, породіль та гінекологічних хворих потребу-
ють консультації кваліфікованого лікаря – медич-
ного психолога, що робить вивчення дисципліни 
актуальним. У реальних умовах відсутність поса-
ди лікар – медичного психолога, у штаті більшос-
ті пологових будинків, знижує мотивацію студен-
та до навчання. Викладати дисципліну 
«Акушерство та гінекологія» в таких умовах є 
складно, тому тільки впровадження різноманіт-
них сучасних методів навчання може сприяти 
глибокому засвоєнню знань. 

Самостійна робота студента у клінічній базі 
передбачає відпрацювання додаткових чергувань 
під керівництвом викладача, особливістю у сту-
дентів зі спеціальності «Медична психологія» є 
проведення психологічних тестувань із вагітни-
ми, породіллями та гінекологічними хворими. 

Індивідуальна робота, у свою чергу, в умо-
вах навчання у клінічній базі передбачає, крім 
відпрацювання додаткових чергувань у відділен-
нях, формування особистих карт-копій історій 
хвороби чи пологів, які в подальшому використо-
вуються студентами для написання статей, тез, 
підготовки доповідей для виступу на конференці-
ях. Індивідуальна робота проводиться під керів-
ництвом викладача у встановленому порядку 
згідно з розкладом роботи у відділеннях, з ураху-
ванням потреб і можливостей студента. Завдання 
викладача при виконанні студентами індивідуа-
льної роботи полягає не в перевірці та оцінюван-
ні вивченого студентом, а в коригуванні його дій, 
допомозі організувати процес самостійного ово-
лодіння знаннями. 

Одним із різновидів індивідуальної роботи 
на кафедрі є індивідуальні заняття зі студентами, 
які здійснюються під час додаткових консульта-
цій із дискусійних питань щодо написання тез, 
статей чи підготовки матеріалів до конференції. 

Ефективність індивідуальної роботи зале-
жить незначно від організації процесу на кафедрі. 
Більшою мірою, ефективність навчання залежить 
від мотивації студента, що робить такий вид на-
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сприяв організації набору матеріалу та незначно 
допомагав у обробці одержаних результатів. Зре-
штою, всіма студентами підготовлено тези, час-
тина брала участь у виступах на конференціях. 

Нами проведено визначення рівня знань у 
студентів під час підсумкового модульного конт-
ролю. Слід відзначити, що незалежно від почат-
кового рівня знань, студенти основної групи 
отримали добрі та відмінні оцінки. Студенти гру-
пи порівняння склали підсумковий модульний 
контроль на добрі та задовільні оцінки. Наступ-
ним кроком було визначення рівня знань студен-
тів через рік, перед вивченням модуля на 6-му 
курсі, з використанням тестових завдань формату 
«Крок 2». У результаті встановлено, що всі сту-
денти основної групи склали тестові завдання 
більше як на 80 % правильних відповідей, на від-
міну від студентів групи порівняння, у яких пра-
вильні відповіді коливалися в межах 65 %. 

Висновки 
Особливістю самостійної та індивідуальної 

роботи студентів зі спеціальності «Медична пси-
хологія» при вивченні дисципліни «Акушерство 
та гінекологія» є можливість застосування набу-
тих студентами знань із клінічної психології в 
реальних клінічних умовах, що мотивує студента 
до необхідності засвоєння акушерсько-
гінекологічного матеріалу. 

Вдосконалити навчальний процес при викла-
данні дисципліни «Акушерство та гінекологія» 
можна шляхом виконання самостійної та індиві-
дуальної роботи з урахуванням особливостей 
спеціальності, що сприяє кращому засвоєнню 
матеріалу (відсоток правильних відповідей стано-
вить 80 %, на відміну від групи порівняння, де 
правильні відповіді коливаються у межах 65 %), 
розвитку навичок самостійної роботи, тривалому 
засвоєнню знань, про що свідчить достовірно 
вищий результат отриманих оцінок при складан-
ні підсумкових модульних контролів. 

Перспективи подальших досліджень. По-
дальше впровадження та застосування сучасних 
різноманітних методів навчання для підвищення 
ефективності засвоєння дисципліни. 
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робота як вагома складова при вивченні дисципліни 
«Акушерство та гінекологія» студентами спеціальнос-
ті «Медична психологія». Матеріали ХІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю Актуальні питан-
ня якості медичної освіти; 2016 Квіт; Тернопіль.  Тер-
нопіль; 2016; 2(1):164-5. 

3. Вороненко ЮВ, Сердюк АМ. Визначення критеріїв 
якості в системі безперервного професійного розвитку 
лікарів та провізорів на основі концепції кредитів. 
Медична освіта. 2007; 3:11–5. 

Проблеми вищої медичної освіти                       

вчання як один із найбільш ефективних методів 
при вивченні клінічних дисциплін. 

Правильно організована індивідуальна робо-
та формує в студентів свідомі самостійні навча-
льні дії, які згодом реалізуються в чіткі вміння та 
навички організації лікарської діяльності, сприя-
ють самоствердженню студентів, оскільки в та-
ких умовах студенти спроможні критично оціни-
ти самостійно отримані результати, усвідомлюю-
чи їхнє практичне значення. При виконанні інди-
відуальної роботи є елемент свободи, відчуття 
себе вільними від зовнішніх обставин, що сприяє 
зменшенню внутрішнього напруження та позити-
вно впливає на засвоєння теоретичного матеріа-
лу. Студенти можуть обирати зручний темп робо-
ти та спосіб виконання завдання, активно викори-
стовують для досягнення мети всі засоби, розумі-
ючи, що тільки від власних дій залежить резуль-
тат. 

При вивченні дисципліни студентами зі спе-
ціальності «Медична психологія», застосування 
індивідуальної роботи сприяє одночасному за-
своєнню акушерства, гінекології та клінічної пси-
хології за рахунок того, що кожна самостійна чи 
індивідуальна робота з акушерства та гінекології 
містить елементи клінічної психології. 

Проводячи набір матеріалу для написання 
статей та тез, студенти зі спеціальності «Медична 
психологія», на відміну від студентів зі спеціаль-
ності «Лікувальна справа», не користуються тіль-
ки картами-копіями історій хвороби чи пологів 
вагітних для написання власної наукової роботи. 
Вони проводять власні дослідження, які поєдну-
ють акушерсько-гінекологічну патологію з пси-
хологічними проблемами, що робить роботу 
більш захопливою та спонукає студентів до ви-
вчення саме акушерства та гінекології, оскільки 
клінічну психологію студенти знають краще. Та-
ким чином, викладачам вдається не тільки підви-
щити мотивацію у студентів, а також наблизити 
студента до розуміння важливості власної профе-
сії, з якою акушерство та гінекологія є нерозділь-
ними. 

Нами запропоновано виконання індивідуаль-
ної роботи, зокрема написання тез і статей за ре-
зультатами власних досліджень, половині студен-
там, які становили основну групу. Друга полови-
на студентів (група порівняння) не займалися 
підготовкою власної наукової роботи. Перед 
впровадженням даного методу зі студентами про-
ведено бесіду та роз’яснено доцільність написан-
ня власної наукової роботи. Після отримання 
згоди студентів, проведено сліпий розподіл їх на 
групи. У випадку, якщо хтось зі студентів хотів 
виконувати роботу, але не потрапив до основної 
групи, він також міг проводити власне наукове 
дослідження. 

Вибір теми для проведення роботи визначав-
ся студентом особисто. Також студенти самі фор-
мували мету та завдання дослідження. Викладач 
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4. Карандашев В.М. Методика викладання психології: 
навч. посібник. Пітер, 2007. 209 с. 

5. Ніцович ІР, Андрієць ОА, Семеняк АВ. Етапи підгото-
вки майбутніх лікарів. Матеріали навч.-наук. конф. 
Впровадження нових технологій за кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у 
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