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Самостійна робота студентів є важливою ланкою
навчального процесу і виконується під методичним
керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі [2]. Самостійна робота студентів є важливим компонентом навчального процесу при вивченні
дисципліни «Медсестринство у гінекології» студентами ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» на
кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового.
У ході виконання самостійної роботи студентами
відбувається узагальнення, систематизація отриманих теоретичних знань, закріплення практичних
навичок. Цей вид навчальної діяльності розвиває у
студентів самостійність, що є необхідним у будь-якій
професійній діяльності, сприяє формуванню мотивації до навчання [3]. Самостійна робота дозволяє
знизити аудиторне навантаження як на студента, так
і на викладача.
При підготовці майбутніх медсестер на даній кафедрі використовуємо такі види самостійної роботи
студентів: усна – доповідь, повідомлення, коментар, презентація проблеми; письмова – опорні конспекти, таблиці, схеми, реферати; конструкторська
– моделі, макети, наочність. Основними формами
організації самостійної роботи студентів ІІІ курсу на
кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового є
сестринська історія хвороби, робочий зошит, тематичні завдання з подальшим підсумковим тестовим
контролем отриманих знань.
Основними принципами відбору матеріалу для
самостійного вивчення є наступні: зведення до мінімуму обсягу і складності матеріалу, відведеного для
самостійного вивчення студентами з метою відповідності обсягу та рівня складності матеріалу можливостям кожного студента і часового інтервалу,
відведеного для засвоєння матеріалу; узгодженість
навчальних матеріалів (аудиторної та позааудиторної роботи); дотримання єдиних дидактичних вимог
самопідготовки, контролю та оцінки знань і навичок.
Сестринська історія хвороби із медсестринства у
гінекології є варіантом навчальної роботи студентів
і дозволяє закріпити отримані теоретичні знання та
практичні навички.
Особливістю сестринської історії хвороби є те,
що вона оформляється як лист сестринської опіки
над пацієнткою, що знаходиться на стаціонарному
лікуванні в одному із гінекологічних відділень ІваноФранківського міського клінічного пологового будинку.

Відповідно до типової навчальної програми із
медсестринства у гінекології для студентів медичного коледжу вищих медичних навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації, на кафедрі розроблені методичні вказівки «Навчальна сестринська історія хвороби з медсестринства у гінекології» для студентів
ІІІ курсу медичного коледжу спеціальності «Сестринська справа». Методичні вказівки включають рекомендації щодо оформлення паспортних даних
(загальні відомості про пацієнтку), етапів сестринського процесу, формування медсестринського діагнозу, виявлення проблем пацієнтки та їх вирішення.
Для правильного оформлення історії хвороби в кожному розділі методичних вказівок детально описані
обов’язкова інформація, наведена методика обстеження гінекологічної хворої.
Студентам необхідно вказати дійсні і потенційні
проблеми хворої, правильно сформулювати медсестринський діагноз, описати втручання медичної
сестри, відповідно до етапів медсестринського процесу.
Оформлення сестринської історії хвороби сприяє інтеграції теоретичних знань і практичних навичок
студентів у світлі вчення про медсестринський процес.
Робочий зошит студента створено для удосконалення організації самостійної роботи студента, а
саме більш ефективно використовувати час практичних та індивідуальних занять, стимулювати й
активізувати розумову діяльність студентів; підвищення продуктивності навчання з предмету «Медсестринство у гінекології». За допомогою створення
так званого «портфоліо» досягнень студента, надається можливість систематичної та безперервної
оцінки, а також оптимізується підготовка та проведення авдиторних занять.
До кожної з навчальних тем пропонується студентові вирішити ряд завдань. Завдання можуть бути
декількох видів: ланцюгові, в яких одна правильна
відповідь на наступні завдання залежить від попередньої відповіді (створення графологічної структури
теми, схем, графіків, кросворди і відповіді до них,
формування інформаційного блоку); тематичні, в
яких присутня сукупність завдань будь-якої форми
для контролю по одній темі (створення опорного
конспекту, узагальнюючої таблиці, матеріалів презентації з допомогою мультимедійної комп’ютерної
програми Power Point); текстові, в яких представле-
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но сукупність завдань відкритої форми для контролю
знань навчального тексту (підготовка інформаційного повідомлення, написання реферату, конспекту
першоджерела); ситуаційні, які застосовуються для
перевірки знань і умінь діяти в практичних ситуаціях
(створення та вирішення проблеми, еталонів відповіді до неї, створення та вирішення ситуаційних
задач (кейсів), професійних алгоритмів) [4].
До однієї теми запропоновано п’ять завдань різних видів. Завдання повинні виконуватись в тому
порядку, в якому вони подані. Кожне завдання теми
оцінюється в 1 бал, тому максимальна оцінка самостійної роботи підготовки за темою становить 5 балів.
Усі завдання у робочому зошиті виконуються самостійно студентом під час підготовки до заняття,
викладення думки у текстових завданнях повинно
бути лаконічне, логічне, послідовне. На початку заняття викладач перевіряє робочий зошит кожного
студента, тим самим оцінюючи його готовність до
заняття, рівень знань і умінь, набутих при самостійній підготовці до даної теми.
Тематичні завдання у самостійній роботі студентів 3 курсу із Медсестринства у гінекології складені
згідно 60 поточним темам занять і включають блок
теоретичної інформації і тестові завдання з викладеного матеріалу. Блоки інформації студенти вивчають
самостійно в спеціально відведений для цього час
на заняттях (аудиторна робота) при методичному
сприянні викладача, але без його безпосередньої
участі [4].

У якості контролю самостійно отриманих знань та
навичок використовуються вхідний і вихідний (підсумковий) тестовий контроль теоретичних знань,
поточний і підсумковий контроль практичних навичок і умінь.
Відповідно до типової навчальної програми з
«Медсестринства у гінекології» для студентів медичного коледжу вищих медичних навчальних закладів,
на кафедрі розроблені методичні вказівки для самостійної роботи студентів 3 курсу, використання яких
сприяє повноцінному вивченню деяких розділів навчальної програми. У даному випадку основним методом самостійної роботи студентів є самостійне
вивчення змісту навчального питання з подальшим
тестовим контролем знань. Використання тестових завдань дозволяє швидко і якісно перевірити
отримані студентами знання, охопити опитуванням
усіх присутніх на заняттях студентів. Для закріплення отриманої теоретичної інформації проводиться
медсестринська курація хворих з вивченими захворюваннями. Результативність самостійної роботи
студентів визначається наявністю її контролю [1,5].
Отже, самостійна робота студентів 3 курсу спеціальності «Сестринська справа» на кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового при вивченні дисципліни «Медсестринство у гінекології» є важливою
ланкою навчального процесу, дозволяє поглибити
теоретичні знання, закріпити практичні навички,
сприяє розвитку у студентів мотивації до навчання, вчить студентів культурі спілкування з хворими,
сприяє формуванню особистості медсестри.
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Резюме. У даній статті обговорюються форми організації самостійної роботи студентів ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» на кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» при вивченні дисципліни «Медсестринство у гінекології». Основними формами організації самостійної роботи студентів є навчальна сестринська історія хвороби, робочий
зошит і тестові завдання для контролю отриманих теоретичних знань. Самостійна робота студентів є важливою ланкою навчального процесу, дозволяє поглибити теоретичні знання, закріпити практичні навички,
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зошит, медсестринство у гінекології.
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«Ивано-Франковский национальный медицинский университет» при изучении предмета «Медсестринство в гинекологии». Основными формами организации самостоятельной работы студентов есть учебная
медсестринская история болезни, рабочая тетрадь и тестовые задания для проверки теоретических знаний. Самостоятельная работа студентов является важным звеном учебного процесса, позволяет углубить
теоретические знания, закрепить практические навыки, способствует развитию у студентов мотивации к
учёбе, учит культуре общения с больными, способствует формированию личности медсестры.
Ключевые слова: самостоятельная работа, медсестринский процесс, сестринская история болезни,
рабочая тетрадь, медсестринство в гинекологии.
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PECULIARITIES OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS SPECIALIZING IN NURSING AT THE DISCIPLINE «NURSING IN GYNECOLOGY»
Hvozdetska H. S., Henyk N. I., Lasytchuk O. M., Basyuga I. O.
Abstract. The present article deals with the forms of the organization of independent work of the third year
students of the speciality «Nursing», on the chair of Obstetrics and Gynecology of I. Lanovyi SHEI «Ivano-Frankivsk
National Medical University» while studying the course «Nursing in Gynecology». The main forms of the organization
of independent work of the students are nursing history of disease, a workbook and tests for checking the theoretical skills. The independent work of students is the significant part of the educational process which deepens the
theoretical and practical skills, encourages students to develop their motivation to learn, teaches how to communicate with patients, forms the personality of a nurse.
For the preparation of the future nurses on the chair the following kinds of work with students are used: oral – a
report, a message, a review, a presentation; written – supporting notes, tables, charts and projects; designing –
models and visual equipment. The main forms of the organization of independent work of the third year students on
the chair of Obstetrics and Gynecology of I. Lanovyi are nursing history of disease, a workbook and tests for checking the theoretical skills.
The main principles of selection of the material for independent studies are minimizing the amount and complicacy of the material assigned for independent study which aims to match the amount and difficulty level of the
material to every student’s abilities and the time for mastering the skills; the accordance of the work at class and
home; keeping to the didactic requirements of the self-education, testing and evaluation of students’ knowledge
and skills.
According to the typical curriculum «Nursing in Gynecology» for the students of the medical college oh higher
medical educational establishments the methodical pointings for the independent work of the third year students
have been developed. The usage of them helps to learn some chapters of the curriculum toughly. In this case the
main method of the independent work of students is the self-study of the educational contest which is followed by
the test. Using of the tests helps to check the acquired skills quickly and in high quality and the knowledge of all the
students. For generalizing the acquired theoretical information the nurses curate the patients with diseases that
have been learnt. The effectiveness of the independent students’ work is determined by its control.
Keywords: independent work, nursing process, nursing history of disease, workbook, nursing in gynecology.
Стаття надійшла 03.12.2016 року

Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 4, Том 2 (134)

139

