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Основою підготовки студентів з екстреної та невідкладної 

медичної допомоги за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу є формування в них професійних вмінь та 

практичних навичок. 
Дисципліна «Екстрена та невідкладна медична допомога» у 

медичних вузах вивчається на 5-му курсі, оскільки для її опанування 

необхідні знання із більшості базових і фахових предметів попередніх 

курсів. Навчальний процес ґрунтується на знаннях, які студенти 

отримують при вивченні загальнобіологічних та клінічних дисциплін 

та інтегрується з ними. Навчання студентами 5-х курсів проводиться 

відповідно до навчальної програми, затвердженої профільною 

медичною комісією з хірургічних дисциплін від 31.05.2013 року 

протоколом № 52. Принципово важливим є те, що в програмі 

враховані чинні в Україні клінічні протоколи з медицини 

невідкладних станів для дорослих, а також рекомендації Європейської 

ради реанімації та Всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська рада реанімації) та невідкладної медичної допомоги». 
Активізація розумової діяльності студентів знаходить своє 

найбільш повне відображення у проблемному викладанні, сутність 

якого полягає в такій організації навчального процесу, при якій 

студент не тільки сприймає, фіксує і запам’ятовує знаки в готовому 

вигляді, але й разом з викладачем або самостійно в умовах проблемної 

ситуації розв’язує систему діагностичних завдань на основі 

сформованих знань, умінь та навичок. Систематичне та 

цілеспрямоване застосування методів проблемного навчання може 

сприяти суттєвому підвищенню ефективності самостійної 

пізнавальної діяльності студентів та активізації творчого засвоєння.  
В умовах кредитно-модульної системи навчання головна увага 

повинна приділятися ефективній організації самостійної роботи 

студентів. Саме тут на допомогу викладачеві приходять інформаційні 
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технології, серед яких особливої ваги набуває комп’ютеризація 

навчання. Комп’ютеризація освіти – невід’ємний компонент її 

удосконалення, який сприяє підготовці висококваліфікованих 

фахівців. 
Самостійна робота студентів може бути ефективною лише в 

тому випадку, коли викладач скоординує діяльність студента, 

допоможе йому в професійному самовизначенні. У зв’язку з цим 

важливого значення набуває навчально-методичне забезпечення 

дисципліни, яке включає такі структурні компоненти, як базова 

програма, конспекти лекцій, тестові та інші практичні завдання до 

тем, теми індивідуальних завдань, питання для модульного та 

підсумкового контролів і самоперевірки знань, словник ключових 

термінів і понять, список основної та додаткової літератури, наочні 

матеріали (схеми, графіки, таблиці тощо).  
Отже, комп’ютерні технології посідають важливе місце в 

системі удосконалення навчальної діяльності студентів. Однак 

проблему інноваційних технологій в освітньому процесі не можна 

зводити лише до використання комп’ютерних новацій і розглядати як 

формальне оновлення застарілих освітніх технологій. Інноваційні 

методи навчання базуються на модифікації методологічних 

орієнтацій. 
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Проблемой обучения является обеспечение практических 

занятий в полном  обьеме  согласно  учебного  плана. На занятии 

имеется до 30 минут времени пребывания у постели больного. Не 

всегда  в клинике находятся тематические больные. Как правило в 

базовой клинике в дневное  время находится много учащихся.По 

понятным причинам во время операции  присутствует в  помещении  


