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Одним із перспективних напрямків навчання іноземних громадян під 

час інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського освітнього 

середовища, є право вибору для студентів іноземних держав здобувати 

вищу медичну освіту в Україні, навчаючись російською або англійською 

мовами. 

Процес структурного реформування національних систем вищої 

освіти країн Європи (Болонський процес) створює єдиний європейський 

науковий та освітній простір для підвищення спроможності випускників 

вищих навчальних закладів до працевлаштування та підвищення 

мобільності громадян різних країн з вищою освітою на європейському 

ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. 

На сьогодні 46 європейських країн, включно з Україною, приймають 

участь у Болонському процесі [8]. 

Навчальна дисципліна «медицина надзвичайних ситуацій» ставить за 

мету закласти основи теоретичних знань та практичних навичок з 

організації та проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і 

протиепідемічних заходів та надання першої медичної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях природного, техногенного та соціально-

політичного характеру. 

Навчальна дисципліна «цивільний захист» дає спроможність 

оволодіти принципами і способами захисту, організацією та плануванням 



медичного і фармацевтичного забезпечення населення за умов 

надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу [6, 7]. 

Практичні заняття з медицини надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту проводяться з використанням тестових завдань та ситуаційних 

задач для перевірки початкового та заключного рівнів знань. Кількість 

варіантів достатня для того, щоб кожен студент одержував індивідуальне 

завдання. Тестові завдання оновлюються згідно з вимогами часу. 

На практичних заняттях студенти опановують практичні навички 

згідно програм. Наприклад, користування індивідуальними засобами 

захисту органів дихання (респіраторами, фільтруючими протигазами, 

протигазом для поранених у голову), спеціальної обробки (індивідуальним 

протихімічним пакетом) на заняттях з цивільного захисту; надання першої 

медичної допомоги постраждалим – на заняттях з медицини надзвичайних 

ситуацій 

Упровадження інноваційних технологій навчання надало можливість 

студентам засвоювати більший обсяг інформації та якісно опанувати 

практичні навички за менші проміжки часу [5]. 

Складовими частинами модернізації вищої освіти за Болонськими 

вимогами є суттєве розширення автономії вищих навчальних закладів та 

підвищення рівня мобільності студентів, випускників, науково-

педагогічних працівників. 

Введення системи академічних кредитів ESTS допускає зміни в 

навчальних планах, програмах, переорієнтацію навчального процесу 

обсягом до 15%. 

Доцільно адаптовувати, пристосовувати навчальний матеріал з 

дисциплін «медицина надзвичайних ситуацій» та «цивільний захист» для 

іноземних студентів, особливо з англомовною формою навчання, з метою 

майбутнього гідного працевлаштування їх за кордоном та 

конкурентоспроможності зі спеціалістами, що здобували вищу медичну 



освіту в інших країнах, а також подальшого безперервного навчання у 

своїй країні або за її межами. 

На нашу думку, тему «Правові основи Державної служби медицини 

катастроф», що входить до програми медицини надзвичайних ситуацій, 

іноземним громадянам вивчати недоцільно, оскільки теоретичні засади цієї 

теми стосуються засвоєння основних положень нормативно-правових актів 

тільки України, а не їх рідних держав. 

Для студентів-іноземців певні труднощі викликає засвоєння першої 

медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях. Ми 

вважаємо, що іноземним громадянам додаткові аудиторні години для 

оволодіння практичними навичками з надання першої медичної допомоги 

не будуть зайвими. 

На нашу думку, тему «Нормативно-правові засади цивільного 

захисту в Україні» дисципліни цивільний захист для іноземних студентів 

можливо сформулювати як «Міжнародне право про захист життя і 

здоров’я населення, що постраждало під час надзвичайних ситуацій 

природного, техногенного та соціально-політичного характеру». 

Вважаємо ці зміни доречними, оскільки у групах з англомовною 

формою навчання об’єднані іноземні громадяни різних країн, кожна з яких 

має свою конституцію та законодавчі акти з питань цивільного захисту, що 

суттєво відрізняються від вітчизняних. 

Ознайомлення зі статтями Конституції України та нормативно-

правовими актами, що стосуються питань медицини надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту в Україні, та їх обговорення ми проводимо 

у формі мікролекції на практичному занятті, оскільки лекційні години за 

програмами не передбачені, основну увагу приділяємо положенням 

міжнародного права, зокрема забороні міжнародною спільнотою 

застосування хімічної та біологічної зброї масового ураження. 



Залучення у якості прикладів надзвичайних ситуація сьогодення, що 

набули міжнародного резонансу, суттєво полегшує для іноземних 

студентів з англомовною формою навчання засвоєння матеріалу з 

дисциплін «медицина надзвичайних ситуацій» та «цивільний захист» [1, 2, 

3, 4]. 

Зокрема, ми використовуємо в якості прикладів на практичних 

заняттях терористичний акт 11 вересня 2001 року та ураган Катріна 2005 

року в США; землетрус, цунамі, та спричинену ними аварію на атомній 

станції в Японії у 2012 року, тощо. 

Як свідчить багаторічний досвід викладання, усі іноземні студенти 

усвідомлюють глобальні трагічні наслідки Чорнобильської катастрофи 

26 квітня 1986 року та щиро співчувають народові України, котрий до 

сьогодні продовжує стикатися з ними у повсякденному житті. 

Демонстрація під час навчання яскравих та загальновідомих 

прикладів міжнародної допомоги та співпраці під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій сьогодення сприяє об’єднанню та взаєморозумінню 

іноземних студентів, незалежно від їх національності, рідної мови, 

віросповідання, країни проживання, підсилює їх інтерес та мотивацію до 

вивчення предмету «цивільний захист», формує позитивну думку про 

користь набутих під час занять практичних навичок, зокрема, з надання 

першої медичної допомоги, відповідає сучасним вимогам безперервного 

навчання. 

Таким чином, упровадження в навчальний процес вище 

запропонованих згідно Болонських вимог змін, підвищить якість їх 

професійної підготовки та суттєво полегшить для іноземних громадян, що 

здобувають медичну освіту в вищих навчальних закладах України 

англійською мовою, опанування теоретичними знаннями і практичними 

навичками з дисциплін «медицина надзвичайних ситуацій» та «цивільний 

захист». 
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Реферат. Запропоновані новації у викладанні медицини 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту полегшать для іноземних 

громадян з англомовною формою навчання опанування теоретичними 

знаннями і практичними навичками, підвищать якість їх професійної 

підготовки, що, зважаючи на наслідки сучасних надзвичайних ситуацій, є 

доцільним, своєчасним та актуально при їх ліквідації. 
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Abilities of English speaking teaching improvement for foreign 

citizens on “accident service medicine” and “civil defense” during 

high school integration to Europe educational environment. 

V.V. Shevchenko 

Summary. Innovations we propose in teaching of accident service 

medicine and civil defence make easier studying theoretical knowledge and 

practical skills for English speaking foreign citizens, will increase quality of its 

professional training. Considering the results of current emergency events it may 

be appropriate and timely. It also is actual for liquidation of its results. 

Key words: accident service medicine, civil defense, emergency events, 
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