
і ні стер ство ос ві ти Ук ра ї ни у
2004 ро ці про ве ло ана ліз під -
го тов ки фа хів ців у ви щій шко -
лі, який вия вив низ ку не до лі -
ків іс ную чої си сте ми ви щої
ме дич ної ос ві ти й ак ту аль -
ність впро ва джен ня Євро -
пейсь кої кре дит но-тран с-
фер ної си сте ми (ECTS), що
мо же за без пе чи ти до ся гнен -
ня стан дар тів ви со кої яко сті
під го тов ки лі ка рів і виз нан ня
їх ньої ква лі фі ка ції у кра ї нах
ЄС та пі дви щи ти кон ку рен -
тоз дат ність ук ра їнсь кої ви щої
шко ли [3].

Прин ци по ві від мін но сті кре -
дит но-мо дуль ної си сте ми
нав чан ня по ля га ють у змен -
шен ні ау ди тор них го дин та
кіль ко сті дис ци плін по рів ня но
з се ме стро во-за лі ко вою си -
сте мою нав чан ня (від по від но
з 8381 го дин до 5500, з 90
пред ме тів до 70); у збіль шен ні
до 40% об ся гу са мо стій ної
ро бо ти сту ден тів; сто від сот -
ко во му кон тро лі знань сту -
ден тів; змі ні спів від но шен ня
між ви кла да ча ми та сту ден та -
ми (при кре дит но-мо дуль ній
си сте мі 1:4 або 1:5, при се ме -
стро во-за лі ко вій — 1:8); у від -
сут но сті літ ньої ви роб ни чої
прак ти ки та до ди плом ної спе -
ціа лі за ції; ін ди ві ду а лі за ції під -
хо ду до нав чан ня то що [4].

Ме та дос лі джен ня. Вве -
ден ня в ос віт ній про цес якіс но
но вої ін но ва цій ної ме то до ло -
гії йо го ор га ні за ції зу мо ви ло
необхід ність про ве ден ня пси -
хо гі гі є ніч но го дос лі джен ня,
спря мо ва но го на вив чен ня
від по від но сті умов та ха рак те -
ру нав чан ня функ ціо наль ним
мо жли во стям ор га ніз му сту -
ден тів ви щих ме дич них нав -
чаль них за кла дів з ме тою по -
пе ре джен ня мо жли вих по ру -
шень у ста ні здо ров'я до но зо -
ло гіч но го і хво ро бли во го ха -

рак те ру, під три ман ня ви со кої
пра цез дат но сті та пси хіч ної
стій ко сті сту ден тів. Що і ста ло
пред ме том на шо го дос лі д-
жен ня.

На ми бу ло на да но по рів -
няль ну пси хо гі гі є ніч ну ха рак -
те ри сти ку умов і ха рак те ру
нав чан ня сту ден тів-ме ди ків
при тра ди цій ній і кре дит но-
мо дуль ній си сте мах нав чан -
ня, вив че но по каз ни ки ро зу -
мо вої пра цез дат но сті, пси хо -
емо цій но го та функ ціо наль -
но го ста нів сту ден тів, да но
оцін ку умов їх ньої жит тє -
діяль но сті.

Ре зуль та ти дос лі джен ня.
Екс пе ри мен таль ну гру пу
скла ли сту ден ти 3 кур су ме -
дич но го фа куль те ту, що нав -
ча ють ся за кре дит но-мо дуль -
ною си сте мою (312 ос іб). До
гру пи по рів нян ня увій шли сту -
ден ти 4 кур су ме дич но го фа -
куль те ту, що нав ча ють ся за
се ме стро во-за лі ко вою (тра -
ди цій ною) ос віт ньою си сте -
мою (215 ос іб).

Дос лі джен ня по каз ни ків
функ ціо наль но го ста ну ор га -
ніз му сту ден тів обох груп про -
ва ди ло ся за умов стан дарт -
но го ро зу мо во го на ван та жен -
ня (на лек ції та на прак тич но -
му за нят ті) та пі дви ще но го
пси хо емо цій но го на ван та -
жен ня (під час під сум ко во го
мо дуль но го кон тро лю в умо -
вах си сте ми ECTS та іс пи ту в
умо вах се ме стро во-за лі ко вої
си сте ми), що до зво ли ло да ти
об'єк тив ну оцін ку за галь ної та
психо ло гіч ної стій ко сті ор га -
ніз му.

При цьо му ро зу мо ва пра -
цез дат ність оці ню ва ла ся за
по каз ни ка ми ко рек тур ної
про би [1].

Як по ка за ли на ші дос лі д-
жен ня, зви чай не ро зу мо ве
на ван та жен ня не ви кли кає іс -
тот них змін у по каз ни ках ро -
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Выявлено, что студенты,
обучающиеся в условиях

семестрово-зачетной
системы, демонстрируют

более высокие показатели
умственной

работоспособности, в то
время как студенты,

обучающиеся в условиях
кредитно-модульной системы,

отличались большей
психоэмоциональной

устойчивостью и лучшими
показателями самочувствия,
активности, настроения. При
обеих системах обучения от
27,38±3,07% до 42,95±2,8%

студентов имели отклонения в
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здоровья донозологического
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зу мо вої пра цез дат но сті сту -
ден тів при обох си сте мах нав -
чан ня (P>0,05), од нак під час
під сум ко во го кон тро лю (іс пит,
мо дуль ний кон троль) кра щі
по каз ни ки ко е фі ці єн тів точ но -
сті (0,88±0,01) і ро зу мо вої
пра цез дат но сті (205,43±6,31)
(від по від но P<0,001 і P<0,05)
де мон стру ва ли сту ден ти, що
нав ча ють ся за тра ди цій ною
(се ме стро во-за лі ко вою) си -
сте мою.

По рів няль ний ана ліз ре ак ції
на пі дви ще не ро зу мо ве та
пси хо емо цій не на ван та жен ня
до зво лив вста но ви ти, що при
збіль шен ні ко е фі ці єн та стій -
ко сті ува ги в обох гру пах у
сту ден тів, що нав ча ють ся за
кре дит но-мо дуль ною си сте -
мою, від зна ча ло ся де я ке
змен шен ня ко е фі ці єн та точ -
но сті від 0,83±0,01 до
0,79±0,01 (P<0,01) та зни жен -
ня ко е фі ці єн та ро зу мо вої пра -
цез дат но сті від 203,97±3,15
до 180,35±2,67 (P<0,001). За
тра ди цій ної си сте ми ці по каз -
ни ки де що по ліп шу ва ли ся з
184,16±1,03 до 205,43±6,31
(P<0,01) від но сно ко е фі ці єн та
ро зу мо вої пра цез дат но сті та
з 63,91±6,43 до 82,25±14,18
від но сно ко е фі ці єн та стій ко сті
ува ги, хо ча в остан ньо му ви -
пад ку ці змі ни не ма ли до сто -
вір ної від мін но сті (P>0,05).

По рів няль ний ана ліз пси хо -
емо цій но го ста ну сту ден тів-
ме ди ків за ре зуль та та ми ви -
ко нан ня те сту "САН" [1] свід -
чить про ви щі зна чен ня по каз -
ни ків сам опо чут тя 3,37±0,12,
ак тив но сті 3,44±0,05 і на -
строю 2,7±0,06 (від по від но
P<0,01, P<0,001, P<0,001) у
сту ден тів, що нав ча ють ся за
кре дит но-мо дуль ною си сте -
мою.

От же, сту ден ти, що нав ча -
ють ся за тра ди цій ною (се ме -
стро во-за лі ко вою) си сте -
мою, де мон стру ють ви щі та
стій кі ші по каз ни ки ро зу мо вої
пра цез дат но сті, що свід чить
про гар ний функ ціо наль ний
стан, здат ність дов гос тро ко -
во і якіс но ви ко ну ва ти ро зу -
мо ву ро бо ту. Ра зом з тим,
сту ден ти, що нав ча ють ся за
кре дит но-мо дуль ною си сте -
мою, ві дріз ня ють ся біль шою
пси хо емо цій ною стій кі стю
(вклю чаю чи стрес-стій кість) і
кра щи ми по каз ни ка ми сам о-
по чут тя, ак тив но сті та на -

строю, що мож на роз ці ню ва -
ти як нас лі док фор мую чо го
впли ву пе ре ваг та кої ос віт -
ньої си сте ми.

По рів няль на ха рак те ри сти -
ка фак то рів ри зи ку та осо бли -
во сті жит тє діяль но сті сту ден -
тів-ме ди ків да ва ли ся за до по -
мо гою опи ту валь ни ка "Спо сіб
жит тя" [2].

Се ред сту ден тів, що нав ча -
ють ся за кре дит но-мо дуль -
ною си сте мою, біль ша кіль -
кість ос іб оці ню ва ла психо -
ло гіч ний мі кро клі мат у ко лек -
ти ві як се ред ній 27,56%
(Р<0,01), ві ро гі дно мен ша
кіль кість, по рів ня но з пред -
став ни ка ми тра ди цій ної си -
сте ми, да ва ла йо му ви со ку
оцін ку 17,3% (Р<0,001). Се -
ред сту ден тів, що нав ча ють -
ся за кре дит но-мо дуль ною
си сте мою, ві ро гі дно мен ше
чи сло ос іб су во ро дот ри му -
ва ло ся гі гі є ніч но обґрун то ва -
но го ре жи му дня — 45,19%
(Р<0,01). Сту ден ти, що нав -
ча ють ся за кре дит но-мо -
дуль ною си сте мою, де мон -
стру ва ли ниж чі по каз ни ки
від но сно ор га ні за ції хар чу -
ван ня, йо го якіс них, кіль кіс -
них ха рак те ри стик і ре жи му
— 13,46% (Р<0,05). До сто -
вір них роз біж но стей у дот ри -
ман ні пра вил осо би стої гі гі є -
ни і здо ро во го спо со бу жит тя
не вия вле но (Р>0,05). Сту -
ден ти обох об сте же них груп
де мон стру ва ли ви со кі по каз -
ни ки за ци ми кри те рія ми
осо би сто го бла го по луч чя.

Вис нов ки
1. Сту ден там, що нав ча ють -

ся у ме дич но му ви ші, не зал -
еж но від си сте ми нав чан ня
вла сти ві сприят ли вий психо -
ло гіч ний мі кро клі мат, дот ри -
ман ня пра вил осо би стої гі гі є -
ни, за до віль не хар чу ван ня і
ре жим дня. При цьо му спо -
сте рі га єть ся низь кий рі вень
ру хо вої ак тив но сті.

2. Ха рак тер ною від мін ні стю
спо со бу жит тя сту ден тів, що
нав ча ють ся за кре дит но-мо -
дуль ною си сте мою, є де що
гір ші по каз ни ки психо ло гіч но -
го мі кро клі ма ту, ре жи му дня
та хар чу ван ня.

3. Гі гі є ніч на оп ти мі за ція
умов нав чан ня сту ден тів-ме -
ди ків, що нав ча ють ся за си -
сте мою ECTS, має бу ти спря -
мо ва ною на сам пе ред на
збіль шен ня їх ньої ру хо вої ак -
тив но сті, по ліп шен ня кіль кіс -
ної і якіс ної аде кват но сті хар -
чу ван ня, оп ти мі за цію психо -
ло гіч но го мі кро клі ма ту у нав -
чаль но му ко лек ти ві.

4. Вия вле ні зако но мір но сті
фор му ван ня функ ціо наль но го
ста ну сту ден тів-ме ди ків є ос -
но вою для по даль шо го вив -
чен ня впли ву ін но ва цій ної
фор ми нав чаль ної діяль но сті
(за сно ва ної на прин ци пах
ECTS) на за галь не і пси хіч не
здо ров'я.
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It is thus revealed, that the students trained in the conditions 
of semester-test system, show higher indicators of intellectual
working capacity while the students trained in the conditions of
credit-modular system, differed larger psycho-emotional stability
and the best indicators of state of health, activity, mood. At both
systems of training deviations in a condition of mental health 
premarital character had a significant amount of students (from
27,38±3,07% to 42,95±2,8%).
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