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составленным с учетом как интегральных оценок
общего функционального состояния, так и уточня-
ющих оценок конкретных составляющих. Именно
такой подход позволил более эффективно прово-
дить психологическое сопровождение.
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Актуальність проблеми опанування студента-
ми методами самостійної пізнавальної діяльності
зумовлена тим, що в період навчання у вищому
навчальному закладі формуються основи профе-
сіоналізму, вміння самостійної професійної діяль-
ності. У зв’язку з цим дуже важливо, щоб студен-
ти опановували знаннями, розуміли, що само-
стійна робота покликана розв’язувати завдання
всіх інших видів навчальної роботи, проте ніякі
знання, котрі не є об’єктами особистої діяльнос-
ті, не можуть вважатися справжніми здобутками
особистості [1].
На кафедрі терапевтичної стоматології ОДМУ

самостійна робота студентів (СРС) є керованою
та цілеспрямованою. Це стосується і самопідго-
товки до практичних занять і відпрацювання
практичних навичок під контролем викладача в
навчальний час. При самостійній підготовці до
практичних занять ми вимагаємо від студентів
складання логіко-дидактичної структури заняття
як схематичного подання матеріалу теми. Така
методика має значну перевагу, дозволяючи наоч-
но подати матеріал із основних питань і понять
теми. Організація СРС із літературою на основі
орієнтованих карт найбільш доцільна на молод-
ших курсах, де активно опановуються індивіду-
альні прийоми засвоєння інформації [2].
Схема орієнтованої основи дії (СООД), в якій

були визначені етапи та засоби діагностики або лі-
кування, та критерії самоконтролю використову-
ються студентами для відпрацювання навичок
послідовних дій щодо діагностики та визначен-
ня етапів лікування стоматологічного захворю-
вання в процесі самостійної роботи. Схеми тако-
го роду — обов’язкова умова систематичного та
керованого формування необхідних способів про-
фесійної діяльності [3]. Крім того, вказані схеми
є адаптованими до освітньо-кваліфікаційної ха-
рактеристики і передбачають виділення поперед-
нього діагнозу, переліку основних клінічних і до-
даткових обстежень для диференційної діагнос-
тики та встановлення остаточного діагнозу. При
використанні СООД, спрямованих на лікування
захворювань, повинні бути передбачені вказівки
щодо надання невідкладної допомоги, проведен-
ня етіотропної, патогенетичної, симптоматичної
терапії та шляхи профілактики, а також поради
щодо використання засобів і медикаментів для
реалізації кожного етапу лікування.
Засобами лікування ми називаємо предмети,

за допомогою яких виконується та або інша дія,
наприклад, стоматологічний інструментарій,
пломбувальні матеріали, лікувальні пасти, ізолюю-
чі прокладки, медикаменти тощо. Студент може
оцінювати правильність виконання етапів ліку-
вання, опираючись на критерії самоконтролю. Їх

зміст визначається метою роботи, показниками
завершеності кінцевого продукту дії.
Наш досвід використання СООД засвідчує,

що першочергово студенти повинні з ними озна-
йомитися, проаналізувати, а потім включати їх у
роботу для розв’язання найскладніших клінічних
ситуацій, у тому числі під час курації хворих. У
результаті усвідомлених дій у студента форму-
ються професійні знання, клінічне мислення,
фіксуються в свідомості важливі елементи діагнос-
тики та лікування.
Реальна можливість підвищення якості на-

вчання студентів за рахунок самостійної роботи
у навчальному процесі була доведена багатьма
авторами, тому вдосконалення та цілеспрямо-
ваність її — це важливий крок на шляху до підви-
щення рівня знань студентів.
Необхідно відмітити, що у склад СРС входить

не тільки пізнання теоретичного змісту теми, а і
відпрацювання та закріплення мануальних нави-
чок. У зв’язку з цим суттєвим етапом роботи сту-
дентів має бути удосконалення та створення умов
на практичних заняттях, адже під час СРС відсут-
ня можливість набуття професійних навичок ро-
боти з хворими. Враховуючи названі проблеми
відпрацювання мануальних навичок на хворих,
була розроблена поетапна система СРС, яка вклю-
чає не тільки препарування фантомів, а й додаткові
завдання — рисунки з будови, топографії зубів,
моделювання з гіпсу, ліплення з пластиліну фан-
томів, окремих зубів, каріозних порожнин. Для
відпрацювання найскладніших мануальних нави-
чок, таких як обробка та пломбування кореневого
каналу, ми впровадили спеціальні імітатори у виг-
ляді тонкої скляної трубки, фіксованої у непрозорій
формі. Використовуючи такий імітатор, студент
може легко візуально проконтролювати кінцевий
результат і якість пломбування.
Здійснюючи контроль за набуттям студента-

ми практичних навичок, ми виявили мінімум
маніпуляцій, виконання яких необхідне для пов-
ного опанування того чи іншого етапу лікуван-
ня. Для якісного засвоєння маніпуляції студент
повинен виконувати її не менше 8 разів [4].

Висновки

1. Складання під час СРС схеми орієнтова-
ної основи дії навчає студентів виконувати кож-
ний етап діагностики або лікування основних
стоматологічних захворювань у точній послідов-
ності.

2. Встановлені нами дані були використані
при визначенні мінімуму маніпуляцій у щоденни-
ках виробничої практики.

3. Впровадження в навчальний процес під час
СРС активних форм навчання та додаткових



№ 2 (12) 2008   59

практичних навантажень дозволяє студентам без-
посередньо контролювати якість виконання ос-
новних стоматологічних маніпуляцій, стимулює
інтерес до теоретичної та практичної підготовки,
сприяє суттєвому підвищенню рівня засвоєння
практичних умінь і навичок із терапевтичної сто-
матології.
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