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навчання при освоєнні програми названого модуля у дев’ятому семестрі. При проведенні ділової гри відпрацьовувалися 

навички у студентів-медиків в ухваленні самостійних рішень, спрямованих на поглиблення знань із питань біомеханізму 

пологів, діагностики стану плоду в другому періоді пологів і захисту промежини. Комплексний план ведення пологів 

складався в умовах імітації професійної конкуренції, а ділова гра проходила в атмосфері зацікавленості в найбільш 

раціональних професійних підходах до проблеми пацієнта зізначною емоційною залученістю її учасників. 

Висновки: завдання формування фахівця медичного профілю, як творчої особи, багато в чому вирішується 

упровадженням інтерактивних методик, що дозволяють емоційно залучити студента до процесу навчання і реалізувати 

його творчі амбіції. 

 

 

ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ «АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ» 

Сухарєв А. Б., Сміян С. А., Нікітіна І. М. 

Сумський державний університет, кафедра акушерства та гінекології 

Ідучи назустріч вимогам часу, головне завдання клінічної кафедри, зокрема кафедри акушерства і гінекології, 

полягає у формуванні у студентів клінічного мислення, достатнього обсягу теоретичних знань і практичних навичок, 

необхідних сучасному лікареві. Стратегічною метою кредитно-модульної системи, її лейтмотивом, є підвищення якості 

підготовки. Залишається гострим питання зацікавленості студента, підвищення його мотивації і якісної практичної 

підготовки. З цією проблемою стикається кожен викладач вищого учбового медичного закладу. Клінічна кафедра – не є 

виключенням. 

Метою нашого дослідження було вивчення зростаючої ролі викладача у якості підготовки лікаря.  

Матеріали і методи. Відносно легкий і швидкий доступ до систематизованого та ілюстрованого матеріалу завдяки 

доступу до інтернету розхолоджує студентів. При цьому вони перестають працювати творчо, втрачають здатність 

аналізувати наданий їм матеріал. Деякі студенти практично не займаються самопідготовкою, сподіваючись на можливість 

списати відповідь на тестове питання або вирішити завдання за допомогою планшета або мобільного телефону. Вирішення 

цієї проблеми, на нашу думку, частково можливо за умови деякої зміни тактики навчання. 

Студент не повинен сліпо переказувати прочитане, а проводити аналіз і зіставлення окремих фрагментів матеріалу. 

Студентунеобхідно переосмислити отриману інформацію, після чого намагатися провести асоціативні зв’язки між блоками 

інформації, працюючи над вирішенням клінічної задачі. Реалізація поставлених перед студентом завдань, а саме набутих 

теоретичних знань, умінь і практичних навичок, можлива тільки за умови тісної взаємодії між викладачем і студентом. 

Студенти, на жаль, часто мають слабку мотивацію до процесу навчання. Враховуючи це, природно приходить розуміння 

зростаючої ролі викладача як організатора і, до певної міри, каталізатора навчального процесу.Тому викладач, якому не 

байдужий кінцевий результат навчального процесу, має право на деяку імпровізацію. Наприклад, більше приділяти уваги 

тестам на підстановку, послідовність дій; проводити опитування не на початку заняття, а у процесі перевірки тестових 

завдань і вирішення клінічних завдань, починаючи від простих одноходових і закінчуючи складнішими. Для кращого 

оволодіння практичними навичками викладач упроваджує елементи гри. Бажано, щоб кожне практичне заняття 

супроводжувалося роботою з тематичним хворим. Потрібний постійний тренінг, щоб підчас опитування і об’єктивного 

обстеження пацієнта у студента не виникало труднощів. За такої умови студент з часом навчиться встановлювати 

достовірний діагноз, що дозволить йому обрати оптимальну лікувальну тактику і розраховувати на успішне вирішення 

проблеми.  

Висновки: при вивченні предмету в тісному спілкуванні з викладачем, студент краще демонструє володіння 

морально-деонтологічними, правовими принципами медичного спеціаліста і принципами професійної субординації; краще 

знає основні положення клінічних протоколів МОЗ України і виконує необхідні медичні маніпуляції передбачені 

навчальною програмою з предмету «Акушерство та гінекологія». 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИПУСКНОГО КУРСУ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ІСПИТУ КРОК-2 

Усиченко О.М., Усиченко К.М. 

Одеський національний медичний університет 

Вступ. Питання підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 не втрачають своєї актуальності протягом багатьох років. 

У більшості студентів виникають проблеми, пов'язані з пошуком вихідних матеріалів для підготовки, методикою вивчення 

наявних питань, пошуком правильних відповідей і контролем засвоєння вже вивченого матеріалу. Нерідко з'являються 

складності, обумовлені некоректною формулюванням текстового завдання або двозначністю відповідей. 

 Офіційна сторінка Центру Тестування протягом останніх 3 років розміщує тільки тренувальні буклети за 3 

навчальні роки, не показує базу тестових завдань на поточний навчальний рік. В результаті з'являється велика кількість 

сайтів-двійників, які пропонують матеріали для підготовки до ліцензійного іспиту сумнівної якості та невідомого 

походження. 

Багато студентів не можуть належним чином освоїти наявні тисячі питань, нерідко не розуміють логічної побудови 

завдання і механічним способом заучують правильну відповідь. В результаті навіть незначні зміни в тексті ситуаційної 

задачі можуть вплинути на правильність відповіді. 

Метою цієї роботи є розробка методики ефективної підготовки студентів 6 курсу до ліцензійного іспиту Крок-2 з 

дисципліни «інфекційні хвороби». 

Матеріали і методи дослідження. Для створення методики підготовки і її застосування були використані тестові 

завдання з бази даних офіційного сайту Центру Тестування, а також тренувальні буклети за 2007-2016 роки. Методика 


