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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття висвітлює загальні питання традиційної методики викладання 

студентам у медичних університетах України (форми, методи навчання, 

дидактичні принципи), основні положення щодо змісту та напрямків підготовки 

іноземних студентів-медиків, розкриває ті вміння і навички, якими повинен 

оволодіти майбутній компетентний і конкурентоспроможний лікар. Акцентовано 

увагу, що іноземні студенти медичних закладів України зустрічаються з певними 

труднощами, зокрема мовним бар’єром, необхідністю адаптуватися до 

культурних, релігійних та побутових відмінностей в новому життєвому просторі. 

Охарактеризовано досвід застосування специфічних інноваційних методів й 

навчального обладнання з метою професійної підготовки іноземних студентів-

медиків в одному із університетів Полтави. 

Ключові слова: професійна діяльність, іноземні студенти-медики, 

соціокультурна компетентність, інноваційні методи навчання. 

Статья освещает общие вопросы традиционной методики преподавания 

студентам в медицинских университетах Украины (формы, методы обучения, 

дидактические принципы), основные положения по содержанию и направлениям 

подготовки иностранных студентов-медиков, раскрывает те умения и навыки, 

которыми должен овладеть будущий компетентный и конкурентоспособный 

врач. Акцентировано внимание, что иностранные студенты медицинских 

учреждений Украины встречаются с определенными трудностями, в частности, 

языковым барьером, необходимостью адаптироваться к культурным, 

религиозным и бытовым различиям в новом жизненном пространстве. 

Охарактеризован опыт применения специфических инновационных методов и 

учебного оборудования для профессиональной подготовки иностранных 

студентов-медиков в одном из университетов Полтавы.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность, иностранные студенты 

медики, социокультурная компетентность, инновационные методы обучения. 

The article covers general issues of traditional methods of teaching students in 

medical universities of Ukraine (forms, teaching methods, didactic principles), the main 

provisions on the content and areas of training of foreign medical students, reveals the 

basic skills to be mastered by a future competent and competitive doctor. It is emphasized 

that foreign students of medical institutions of Ukraine face certain difficulties, in 
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particular the language barrier, the need to adapt to cultural, religious and everyday 

differences in the new living space. The experience of application of specific innovative 

methods and educational equipment for the purpose of professional training of foreign 

medical students in one of the universities of Poltava is characterized.  

Key words: professional activity, foreign medical students, socio-cultural 

competence, innovative teaching methods. 

 

Постановка проблеми. Посилена євроінтеграційна спрямованість нашої 

держави зумовила докорінні зміни в усіх сферах життєдіяльності, зокрема в 

системі вищої освіти України, прирівнюючи її до світових стандартів. Тому 

першочерговою постає необхідність підготовки висококваліфікованих 

випускників, спроможних до конкурентної професійної діяльності в умовах 

ринкової економіки, рівень соціальних і професійних компетентностей яких 

перебуває на високому рівні, завдяки чому вони виявляються здатними до дій у 

різних нестандартних і несподіваних умовах, можуть швидко опановувати своєю 

діяльністю у критичних ситуаціях. З цією метою Україна взяла вектор на практико-

орієнтовану освіту. З огляду на постійний приріст іноземних студентів в Україні, 

виникає гостра необхідність пошуку інноваційних педагогічних технологій, які 

будуть доповнювати традиційні підходи до професійної підготовки майбутніх 

лікарів та створюватимуть необхідний мовно-культурний освітній простір у ЗВО 

для повноцінного формування соціокомунікативної компетентності й особистісних 

якостей майбутнього фахівця медичної галузі. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблему адаптації іноземних 

студентів розкривають Ю. С. Васильєва, А. В. Зінківський, Т. О. Лещенко, 

Н. І. Пономарьов, Т. К. Фоміна, В. Г. Юфименко та інші, питання професійної 

підготовки іноземних студентів в Україні висвітлюють В. О. Гуменюк, 

Л. Г. Кайдалова, І. В. Козубовська та ін., а важливі аспекти інтеграційних освітніх 

процесів сучасної освіти медичних працівників досліджували С. М. Вишнякова, 

Л. А. Гай, В. Ф. Венгер А. І. Мельник, О. А. Неловкіна-Берналь, С. О. Шехавцова, 

О. В. Яцищина та ін. 

Мета дослідження – визначити методичні основи підготовки студентів 

вищих медичних закладів України, проаналізувати специфіку застосування 

інноваційних методів та засобів навчання іноземних студентів-медиків до 

професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-теоретичні розвідки 

показують, що методика викладання в традиційній вищій медичній освіті полягає у 

використанні основних форм організації навчання: лекції (навчальна, 

інформаційна, проблемна, лекція-візуалізація, бінарна лекція, лекція-консиліум 

тощо), практичні заняття (лабораторні роботи, лабораторний практикум, виробнича 

практика), семінарські заняття, самостійна робота [5, с. 36]. Серед методів 

навчання пропонується застосовувати такі (за О. М. Алексюк):  

а) зовнішня форма прояву навчання: словесні методи навчання (пояснення, 

інструктаж, лекція, бесіда, розповідь, навчальна дискусія, робота з книгою); наочні 

методи (ілюстрування, демонстрування, спостереження); практичні методи 

(самостійна робота, вправи, лабораторний досвід);  

б) внутрішня форма прояву навчання: за характером пізнавальної діяльності 

студентів (репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, проблемні, частково-

пошукові, дослідницькі); за характером логічного шляху мислення (індуктивні, 
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дедуктивні, аналогії); за принципом роз’єднання чи об’єднання знань (аналіз, 

синтез, порівняння, узагальнення, класифікація) [5, с. 13]. 

Інтерактивними методами викладання медичних дисциплін у вищій школі 

дослідники (Л. А. Гай, Ю. В. Сухін, В. Ф. Венгер, Сайед Муксен, В. В. Сердюк) 

вважають: навчальну дискусію, яка підвищує ефективність лекцій; метод 

«мозкового штурму»; семінар «запитання-відповідь»; метод «Case Studies» (метод 

конкретних ситуацій), коли необхідно дати аналіз та відповідні рекомендації 

конкретній клінічній ситуації чи проблемі, що розвиває в студента ініціативність, 

готовність до дії в різних умовах та вміння гнучко реагувати на них [1]. 

Європейською асоціацією медичної освіти виділено ряд навичок (клінічні 

навички; практичні маніпуляції; обстеження пацієнтів; ведення пацієнтів) та вмінь 

(спілкуватися; управляти інформацією; діяти професійно, на моральних, етичних, 

правових та відповідальних засадах; приймати рішення і робити правильні 

висновки; саморозвиватися; пропагувати здоровий спосіб життя, проводити 

профілактичні роботи), якими повинен оволодіти компетентний і 

конкурентоспроможний лікар. Відповідно до зазначених категорій оцінювання 

студентів-медиків традиційно відбувається за такими критеріями: робота з 

пацієнтами (для клінічних дисциплін); вирішення клінічної ситуаційної задачі (для 

клінічних дисциплін) і тестових завдань; якість демонстрації практичної навички 

чи вміння (для клінічних дисциплін); характер усної відповіді студента; активність 

при роботі в малих групах. Методами контролю ж стають запитання, тести, 

проблемні ситуації та навчальні задачі [5, с. 45-46].  

Розглянувши загально-методичні основи освіти лікарів, зауважимо, що на 

сьогодні особливу увагу привертає специфіка навчання іноземних студентів 

медичних закладів України. Кожен із них, як відомо, проходить адаптаційний 

період, в межах якого стикається з рядом труднощів: з мовним бар’єром у 

спілкуванні при встановленні міжособистісних відносин з однокурсниками і 

педагогами – нова для них українська мова є практично недоступною, та й 

англійська мова викладання фахових дисциплін теж часто є незрозумілою для тих, 

хто приїхав з арабських країн (Алжир, Туніс, Марокко, Судан), Індії, Китаю, 

Узбекистану та ін.; нелегко виявляється призвичаїтися до відмінного культурного і 

релігійного середовища (християнської системи цінностей, моральних уставів), 

особливостей побутової поведінки тощо. Психоемоційний стан іноземця в 

подібних умовах не можна прирівнювати до стану студента, який є корінним 

українцем і, за будь-яких обставин, відчуває себе захищеним (як сім’єю, так і 

державою), тому згадані труднощі впливають на якість їхньої освіти. Паралельно 

розширення вимог до фахових знань, умінь і навичок лікарів вимагають 

забезпечення практико-орієнтованого підходу від педагогів та чималих навчальних 

зусиль від самих студентів для успішного засвоєння та виконання ними 

професійних обов’язків.  

Досвід роботи Т. О. Лещенко та В. Г. Юфименко показує, що в кожного 

іноземного студента, який приїжджає в Україну, існує стереотип навчального 

процесу, структури взаємин між викладачем і студентом, між членами колективу, 

звичка до певного педагогічного стилю в межах своєї національної дидактичної 

системи (традиційно шанобливе ставлення до вчителя, суворе дотримання 

дистанції між ним та учнем, або ж сприймання вчителя як партнера, а не 

абсолютного авторитету) [2]. Автори стверджують, що важливим компонентом 

підготовки іноземного спеціаліста медичного профілю завжди є оволодіння ним 
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загальновживаною та професійно орієнтованою іноземною мовою (в даному разі – 

українською, російською чи англійською) як засобу усної й писемної комунікації в 

усіх сферах фахового спілкування, чому сприяють читання професійно 

орієнтованих текстів, перегляд відеоматеріалів мовою оригіналу і т. п. [3]. Вчена 

М. І. Сітковська теж підкреслює важливість формування знань, умінь і навичок 

щодо спілкування і комунікаційного обміну в новому соціокультурному 

середовищі на нерідній мові із представниками іншої культури [4]. 

У науково-методичних джерелах дослідники (І. М. Кушнір, Ю. М. Несін, 

О. М. Ременцов та ін.) наголошується на необхідності формування в іноземних 

студентів-медиків соціокультурної компетентності задля їх пристосування до 

українського соціально-культурного середовища, що відбувається шляхом 

роз’яснення державної політики у сфері охорони здоров’я, системи освіти, 

розширення наукового світогляду та духовного збагачення завдяки обов’язковому 

викладанні не лише фахових, а й дисциплін гуманітарного циклу: історії України, 

історії української культури, філософії, політології. Вчена О. В. Яцишина зазначає, 

що гуманітарна підготовка іноземних студентів є національно та культурно 

специфічною, а тому спричиняє в них відповідні труднощі та потребує 

специфічного підходу до її реалізації. Основними загальнодидактичними та 

специфічними принципами цього процесу визначено: професійну спрямованість; 

гуманізацію для акцентування уваги іноземних студентів на людині як основному 

об’єкті майбутньої професійної діяльності; рефлексивність для усвідомлення 

іноземними студентами-медиками готовності до роботи з пацієнтами в Україні; 

пріоритет використання інноваційних методів навчання для активізації 

пізнавальної діяльності студентів; інтегративність компонентів соціокультурної 

компетентності як цілісного результату гуманітарної підготовки; систематичність і 

послідовність для формування цілісного комплексу знань, умінь і навичок із 

суспільних дисциплін [6]. 

Поряд із уже зазначеною методологією організації освітнього процесу, 

педагог медичного закладу вищої освіти змушений відшукувати інноваційне 

інструментальне та інтелектуальне матеріальне забезпечення навчально-виховного 

процесу для студентів-іноземців, з метою його оптимізації й підвищення 

продуктивності різних етапів професійної підготовки майбутніх лікарів. 

Відомо, що Полтавський державний медичний університет (ПДМУ) є одним 

із небагатьох в Україні з найбільшою чисельністю іноземних студентів (з країн 

Західної Азії, Північної Африки та Індії). Педагогічний колектив змушений 

адаптувати навчально-виховний процес під даний контингент студентів, тож 

використовує ряд високотехнологічних та інноваційних методів й обладнання для 

навчання, які варто розглянути детальніше.  

Мобільний мультимедійний комплекс ОНІКО з віртуальної реальністю, який 

дозволяє в деталях розглянути усі анатомічні особливості організму (за допомогою 

VR-спорядження та програми 3D Organon VR Anatomy Enterprise Edition) та 

візуалізувати и відвторити операції (за допомогою VR-спорядження та програми 

Surgera VR and Primary Surgical Treatment). В свою чергу, мультимедійні пристрої 

допомогають продемонструвати анатомічну будову органів та систем, навчальне 

відео надає можливість наглядно відображати хід та моменти операцій. Також не 

останнім є і навчання на анатомічних муляжах, праця з інструментами та шиття 

вузлів і швів.   
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження 

дозволяє стверджувати, що процес професійної підготовки іноземних студентів-

медиків потребує ретельного підходу до вибору методів, засобів та форм 

навчальної діяльності, яка повинна бути максимально практико-орієнтованою, 

спрямовуватися на формування спеціальних умінь і навичок, професійних якостей 

майбутнього лікаря. Досвід впровадження інноваційних методів в ПДМУ, поряд із 

традиційними, показує їх ефективність, тож вони заслуговують на увагу широкого 

кола педагогічних працівників медичних закладів вищої освіти. 
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