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jest nielatwym zadaniem i wymaga wiele pracy i zaangazowania. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi stac siç dzieckiem
dyslektycznym, wystarczy systematyczna praca i chçci ze strony doroslych.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ
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Сучасна система вищої освіти ставить завдання безперервно вдосконалювати форми й методи навчання 
англомовних студентів. Використання методичних матеріалів, добре ілюстрованих і адаптованих, дозволяє 
підготувати їх до подальшої ефективної професійної діяльності.
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The modern system o f higher education aims to continuously improve the forms and methods o f English-speaking stu
dents teaching. Using o f well-illustrated and adapted methodological materials helps to prepare them for further effective 
professional activity.
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У вихованні професійного лікаря-стоматолога одне з найважливіших місць займає засвоєння предмета 

«Ортодонтія». Поглиблене його вивчення формує й розвиває в студентів спеціальні здібності, без яких неможли
ва повноцінна лікувальна або науково-дослідницька діяльність майбутнього стоматолога.

Сучасна система вищої освіти ставить завдання безперервно вдосконалювати форми й методи навчання, 
максимально наближати його організацію до сучасних вимог, давати кожному студенту якісну й ефективну освіту 
[1]. Пріоритетними напрямами в розвитку вищої освіти стали особистісна орієнтація, постійне підвищення якості 
освіти, оновлення її змісту й форм, запровадження освітніх інноваційних технологій, інтеграція вітчизняної освіти 
в європейський і світовий освітній простір [1; 2]. Тому нині характерною рисою організації навчальної діяльності 
стала орієнтація в навчальному процесі на самостійну роботу -  до 2/3 загального обсягу навчального часу.

Починаючи навчання з предмета, студенти вважають себе досить самостійними й не завжди відчувають по
требу в допомозі викладачів. Тож перше завдання, що ставлять перед собою педагоги кафедри ортодонтії, -  це 
зацікавлення студентів дисципліною як базовою для формування майбутнього спеціаліста. Викладачі навчають 
логічно мислити, відстоювати свою думку, займатися науковою, пошуковою й дослідницькою роботою. Та для 
діяльності такого рівня необхідно мати фундаментальні базові знання.

Особлива увага прикута до підготовки іноземних здобувачів вищої освіти. Оптимальним вибором на сьогодні 
залишається англійська мова: переважна більшість іноземних студентів тією чи іншою мірою вже володіє цією 
мовою, що принаймні на 1 рік скорочує тривалість навчання; англійська мова підвищує «конвертованість освіти», 
відкриваючи для студентів можливість стажування чи спеціалізації в країнах Західної Європи, Канади, США; пе
реважна більшість інформаційних ресурсів Internet та інших пошуково-бібліотечних баз даних англомовні; робо
чою мовою переважної більшості міжнародних конгресів залишається англійська.

Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців полягає в єдності процесу навчання й виховання, 
забезпеченні тісного взаємозв'язку професійного навчання з практикою. Із цих позицій, особливої ролі набуває 
проблема теоретичного обґрунтування й експериментального апробування відповідних технологій організації 
самостійної роботи здобувачів освіти. Самостійну роботу можна визначити, з одного боку, як роботу студента з 
навчальною літературою, що виконується поза основним розкладом занять. З іншого боку, -  це постійна, 
цілеспрямована робота студента на заняттях, де він слухає й самостійно конспектує роз'яснення викладача.

Широке впровадження в навчальний процес на базі кафедри ортодонтії нових інформаційних технологій, що 
базуються на комп'ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, охоплює розробку і практичне викори
стання навчально-методичного забезпечення, ефективне застосування комп'ютерного навчання й контролю 
знань. Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють винятково важливу роль у процесі навчальної 
діяльності, використання їх при поясненні й обґрунтуванні багатьох теоретичних понять виявляється надзвичайно 
ефективним.

Необхідно зазначити, що формування й розвиток здібностей напряму залежить від умов, в яких відбувається
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вивчення предмета з викладачем. На ефективність процесу пізнання й розвиток здібностей студента впливають 
рівень наукової бази, методичних матеріалів, посібників і якість подання матеріалів. Усе це сприяє активізації 
пізнавальної діяльності студентів, формуванню й підвищенню в них рівня мотивації до вивчення ортодонтії під 
час самостійної роботи й практичних занять.

Усі лекції з ортодонтії добре ілюстровані й дуже інформативні. Вони дозволяють створювати необхідну зоро
во-слухову опору для формування уявлень і понять про зубощелепні аномалії, які не завжди можна безпосеред
ньо спостерігати під час практичних занять. Проте вирішальне слово на лекціях, де застосовуються 
мультимедійні технології, -  усе ж за викладачем. Тільки він, ураховуючи зміст супроводу, визначає можливості, 
методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні 
варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язання 
різноманітних пізнавальних завдань [3].

Моделювання професійних умінь майбутнього лікаря-ортодонта є складовою цілісного навчального процесу. 
Першим кроком у цьому напрямі стає розвиток початкового недиференційованого інтересу до певного виду 
діяльності, головного в професійній мотивації. Повноцінне ж засвоєння базових знань дозволяє формувати 
позитивні професійні орієнтації, які дають змогу побудувати у свідомості студента ідеальну модель майбутньої 
фахової діяльності, що служитиме еталоном у професійному саморозвитку.

Методична база представлена широким спектром спеціалізованої літератури, виданої співробітниками кафед
ри. Для англомовних здобувачів створено й видано навчальний посібник-атлас «Basic course of orthodontics». У 
виданні викладено матеріали щодо оптимізації вивчення питань ортодонтії, актуальних у академічному й науково- 
практичному аспектах. Видання адаптоване під рівень студентів, доступно ілюстрований. Так, в ілюстративній 
формі представлено матеріали, що стосуються розділів загальної й приватної ортодонтії. Таким чином, надана 
інформація дає можливість самостійно освоїти такі розділи предмета: пренатальний і постнатальний періоди роз
витку зубощелепно-лицевого відділу людини; механізми росту й розвитку зубощелепно-лицевого відділу людини; 
методи обстеження пацієнта із зубощелепними аномаліями й деформаціями; основні принципи планування, ме
тоди лікування й профілактики пацієнтів із зубощелепними аномаліями й деформаціями. Ілюстративність викла
деного матеріалу дозволяє студентам доцільно використовувати час теоретичної підготовки до практичного за
няття.

Наступний крок -  активне формування професійних умінь, необхідних для практичної діяльності. З цією метою 
на кафедрі ортодонтії запроваджено написання академічної історії хвороби. Вона становить собою роботу, в якій 
студент має продемонструвати вміння спілкування з хворим; здатність збирати, аналізувати й узагальнювати 
отримані від хворого відомості; уміння описати загальний стан хворого, стан різних його систем; навички групува
ти отриману при обстеженні хворого за допомогою прийомів безпосереднього дослідження інформацію в синдро
ми й установити попередній діагноз; на його підставі скласти й виконати програму додаткового лабораторно- 
інструментального дослідження з можливим залученням лікарів-консультантів інших спеціальностей; з отриманої 
сукупності результатів сформулювати клінічний діагноз і обґрунтувати план лікування. Тому важливим завданням 
у викладанні предмета «Ортодонтія» іноземною мовою стало створення високоякісної навчально-методичної ба
зи для самостійної роботи студентів, яка відповідає міжнародним стандартам. З цією метою на кафедрі розроб
лено методичні рекомендації для підготовки студентів до заняття. Ураховуючи мовні труднощі й особливості 
сприйняття іноземними студентами навчальної програми, колективом кафедри розроблено навчально-методичні 
посібники, максимально адаптовані для цієї категорії студентів: «Телерентгенографія голови» трьома мовами [4], 
«Academic History of Disease» [5].

Проблема викладання предмета «Ортодонтія» іноземним студентам англомовної форми навчання 
залишається актуальною. Методика викладання має враховувати рівень англійської мови студентів, базові знан
ня студентів, індивідуальні особливості засвоєння інформації окремого студента для отримання достатнього 
рівня практично-орієнтованих знань. Ураховуючи складність навчання англомовних студентів, пов'язану з 
об'ємним матеріалом, вважаємо недосконалим розподіл часу на заняття. Кількість годин, що відводяться на 
практичні заняття, удосконалення самостійної роботи з дисципліни залишаються актуальними й потребують по
дальших розробок і застосування новітніх методів підвищення ефективності вищої освіти. Використання мето
дичних матеріалів, навчальних посібників, добре ілюстрованих і адаптованих до рівня студентів, дозволяють 
підготувати їх до подальшої ефективної професійної діяльності, побудованої на фундаментальних базових знан
нях, що забезпечить формування спеціаліста лікаря-ортодонта.
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