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Висновки. Отже, діапазон можливостей для вдосконалення практичної підготовки студентів у медичному ЗВО 
цілком достатній, і раціональне застосування різних засобів оптимізації навчального процесу сприятиме випуску 
фахівців, підготовлених до професійної діяльності. Нові інформаційні технології дозволяють не просто підвищити 
рівень підготовки фахівців-медиків, а й оптимізувати спільну роботу медичних ЗВО із закладами практичної охо
рони здоров’я. Для професійної компетентності характерні системність, предметність, ситуативність, практична 
орієнтованість і мотивованість використання.
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ПРОБЛЕМИ НАПИСАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ СТУДЕНТАМИ 
АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

СТОМАТОЛОГІЇ
Успішна підготовка стоматологів пов'язана з пошуком нових, ефективніших форм навчання, а також з ак

тивним використанням апробованих методів. Написання академічної історії хвороби на кафедрі терапевтич
ної стоматології -  обов’язковий компонент фахової підготовки лікаря-стоматолога. Потреба в знаннях щодо 
хвороб слизової оболонки порожнини рота, хвороб пародонта вимагає постійного самовдосконалення, що 
сприяє безперервному професійному зростанню. Англомовним студентам важливо мати навички самостійної 
роботи зі стоматологічними пацієнтами; необхідно більше навчальних годин для освоєння модулів «Хвороби 
пародонта», «Хвороби слизової порожнини рота».

Ключові слова: академічна історія хвороби, студенти англомовної форми навчання.
Successful training of dentists is connected with the search for new, more effective forms of training, as well as with 

the active use of proven methods. Writing an "academic medical history" at the department of therapeutic dentistry is an 
indispensable component of the professional training of a dentist. The need for knowledge of diseases of the oral mu
cosa, periodontal diseases requires constant self-improvement, promotes continuous professional growth. For English- 
speaking students, it is important to have the skills of independent work with dental patients, more training hours for mas
tering the modules "Periodontal disease", "Diseases of the oral mucosa".

Keywords: academic history of the disease, students of the English-speaking form of education.
Успешная подготовка стоматологов связана с поиском новых, более эффективных форм обучения, а та

кже с активным использованием апробированных методов. Написание академической истории болезни на ка
федре терапевтической стоматологии является обязательным компонентом профессиональной подготов
ки врача-стоматолога. Потребность в знаниях болезней слизистой оболочки полости рта, болезней пародо
нта требует постоянного самосовершенствования, способствует непрерывному профессиональному рос
ту. Англоязычным студентам важно иметь навыки самостоятельной работы со стоматологическими паци
ентами; необходимо больше учебных часов для освоения модулей «Болезни пародонта», «Болезни слизистой 
полости рта».

Ключевые слова: академическая история болезни, студенты англоязычной формы обучения.
Одним із найважливіших стратегічних завдань модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підго

товки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів [3, с. 86]. Розв’язання цього завдання можливе за умови зміни 
педагогічних методик і впровадження інноваційних технологій навчання [2, с. 26].

Інновації в освіті -  закономірне явище, динамічне за характером і розвивальне за результатами, їх запрова
дження дозволяє вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті. Сутнісною 
ознакою інновації є її здатність впливати на загальний рівень професійної діяльності лікаря, розширювати іннова
ційне поле освітнього середовища в навчальному закладі [4, с. 191].

Колектив кафедри терапевтичної стоматології спрямовує свої зусилля на реалізацію концепції розвитку вищої 
медичної освіти в Україні відповідно до загальноєвропейських стандартів і рекомендацій, ґрунтуючись на кращих
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традиціях української вищої школи в поєднанні з використанням новітніх технологій і досвіду країн Європи. Ви
кладання студентам-іноземцям терапевтичної стоматології англійською мовою дає можливість залучити більше 
студентів до навчання саме в УМСА, підвищує якість володіння англійською мовою професійного спрямування в 
міжнародному спілкуванні, зміцнює інтеграційні зв’язки, сприяє виходу системи вищої медичної освіти в Україні на 
якісно новий рівень [3, 384 с.; 4, с. 191; 5, с. 185].

Успішна підготовка стоматологів пов'язана з пошуком нових, ефективніших форм навчання, а також з актив
ним використанням апробованих методів [1, с. 86]. Одним із таких відомих методів і є підготовка та написання 
студентами навчальної академічної історії хвороби.

У наш час історія хвороби - це професійний щоденник, школа прояву думки майбутнього стоматолога, форму
лювання спостережень і вражень, дотримання в курації пацієнтів певних правил. Це один зі способів підготовки 
загалом лікаря, його грамотності й дисциплінованості, ініціативності. Крім того, історія хвороби як клінічний доку
мент є основним юридичним документом. Якість складання багатьох інших медичних документів залежить від 
якості заповнення історії хвороби. За необхідності вона може бути матеріалом для судово-медичного слідства, як 
самостійний юридичний документ. Тому заповнення і ведення історії хвороби стає непростою справою і вимагає 
не тільки ерудиції, знань, а й ретельного аналізу клінічної ситуації.

Готуючи академічну історію хвороби, студент працює в умовах, максимально наближених до самостійної ро
боти, тому він має виконати клінічне обстеження пацієнта, зафіксувати виявлені симптоми, осмислити їх, сфор
мувати план обстеження пацієнта, правильно сформулювати попередній діагноз, оцінити результати додаткового 
обстеження, провести диференційовану діагностику, що дозволяє краще теоретично ознайомитися з інформаці
єю щодо низки нозологічних діагнозів, скласти найраціональніший план лікування хворого в конкретній клінічній 
ситуації.

У процесі навчання іноземних студентів виникають труднощі, пов'язані з оволодінням дисципліною і форму
ванням логічних суджень у зв'язку з недостатнім знанням мови, малою кількість аудиторних годин, відведених на 
підготовку історії хвороби. Перший етап написання академічної історії хвороби -  самостійний: студент збирає 
скарги, анамнез, проводить об'єктивне обстеження хворого, складає план обстеження, виділяє синдроми, виби
рає серед них основний, установлює попередній діагноз, а також формує план лікування чи курації пацієнта. Од
ночасно студент заповнює медичну карту стоматологічного пацієнта (форма 043), з наявними в ній даними всіх 
методів обстеження і лікування хворого [5, с. 185; 6, с. 44].

Однак для курації пацієнта необхідно досконале володіння студентом українською чи російською мовою, що 
проблематично для багатьох іноземних студентів і тому потребує участі викладача як перекладача. Це зменшує 
самостійну частку в роботі студента з пацієнтом. Більшість іноземних громадян, навчаючись на кафедрі терапев
тичної стоматології, зацікавлені в удосконаленні практичної підготовки. Не маючи досвіду, вони часто формують 
негативну мотивацію в пацієнтів, яка стає відмовою від їх обстеження іноземними студентами. На цьому етапі са
мостійної роботи досить важливими стають авторитет і такт викладача.

Наступний етап написання історії передбачає спільну роботу студента і викладача. Студент доповідає всі ві
домості про пацієнта, обговорюючи всі розділи історії хвороби: скарги, симптоми, синдроми з поясненням механі
змів їхнього розвитку. Формуються попередній діагноз, план обстеження пацієнта. Особлива увага приділяється 
написанню розділу «диференційований діагноз», обговорення призначеного лікування відповідно до сучасних 
стандартів медичної допомоги, прогноз і подальші рекомендації хворому.

Для покращення знань, крім обов’язкової літератури, на кафедрі наявні підручники і керівництва зарубіжних 
видавництв у електронному варіанті англійською мовою, які застосовуються у вигляді додаткової літератури. Ви
даний методичний посібник з написання історії хвороби, який охоплює всі розділи і має чіткі вказівки щодо її на
писання.

Написання курсової роботи вимагає від студента активного вивчення літератури, що стосується певної хворо
би, вміння скласти короткий, але чіткий реферат про етіологію, патогенез і методи лікування, узагальнити свої 
спостереження над хворим у формі епікризу. При цьому студент закріплює свої навички з усебічного дослідження 
хворого, системного, логічного викладу всіх отриманих даних. Усе це вчить надалі майбутнього молодого фахівця 
правильно заповнювати амбулаторну карту стоматологічного пацієнта.

Захист історії хвороби -  завершальний етап освоєння змістового модуля з розділу «Хвороби слизової оболон
ки порожнини рота». Тому можна розглядати навчальну історію хвороби як своєрідну дипломну роботу, підсумко
вий документ, що характеризує рівень знань студентів, які закінчили відповідний курс. Захист історії хвороби про
водиться відповідно до розкладу для даної групи, у останній день модуля. На співбесіді під час захисту студент 
має право користуватися даними, представленими в навчальній історії хвороби. Студент, який отримав оцінку 
«незадовільно», протягом семестру мусить підготуватися до повторного захисту, який проводиться після попере
дньої перевірки історії хвороби в установлений термін, погоджений із викладачем. Захист історії хвороби дозво
ляє оцінити теоретичні знання студентів у практичному застосуванні, здатність до нетрадиційного мислення.

Написання «Історії хвороби» на кафедрі терапевтичної стоматології -  обов’язковий компонент фахової підго
товки майбутнього лікаря- стоматолога. Потреба в знаннях щодо хвороб слизової оболонки порожнини рота, хво
роб пародонта вимагає постійного самовдосконалення, що сприяє безперервному професійному зростанню. А 
студенти матимуть підвищений інтерес до майбутньої професії, що розширить їхні можливості, кругозір і сприя
тиме їхній ефективній комунікативній взаємодії в майбутньому професійному середовищі.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПАЦІЄНТІВ ПСИХІАТРИЧНОЇ 
КЛІНІКИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ НА КАФЕДРІ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ 
ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Охарактеризовано один з аспектів виховної роботи зі студентами-іноземцями на кафедрі психіатрії, нар
кології та медичної психології, спрямований на формування гуманного ставлення до пацієнтів із психічними 
розладами. Детально описано форми навчально-виховного процесу, що застосовуються для аналізу проблеми 
стигматизації психічно хворих, та окреслено провідні шляхи її розв’язання.
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Охарактеризован один из аспектов воспитательной работы со студентами-иностранцами на кафедре 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии, направленный на формирование гуманного отношения к 
пациентам с психическими расстройствами. Подробно описаны формы учебно-воспитательного процесса, 
которые применяются для анализа проблемы стигматизации психически больных и определения основных 
путей ее решения.

Ключевые слова: студенты-иностранцы, воспитание, гуманность, стигматизация.
The article describes one aspect of educational work with foreign students in the department of psychiatry, narcology 

and medical psychology, aimed at the formation of humane attitude for patients with mental disorders. The authors de
scribe in detail the forms of the educational process that are used to analyze the problem of stigmatization of mentally ill 
patients and to determine the main ways to solve it.
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Відомо, що професія лікаря -  найгуманніша з усіх професій на Землі. Усе життя лікаря -  це здобуття нових 

знань, нового досвіду, який іноді змушує відмовитися від старого й звичного, невтомний пошук, боротьба із самим 
собою за формування власної особистості в моральних межах, припустимих і усталених для професії.

Звісно, кожна медична спеціальність висуває свої додаткові вимоги до лікаря, але в їхній основі все одно ле
жить моральний кодекс, тобто система зобов'язань, які приймає на себе лікар на все життя.

Перш за все, лікар має розуміти вимоги і відповідально ставитися до своїх обов'язків, бути уважним, добро
зичливим і співчутливим до пацієнта, витриманим і привітливим у спілкуванні з хворим, який нерідко внаслідок 
хвороби може бути роздратованим. По-друге, для лікаря важливі й необхідні зацікавленість і любов до лікарської 
справи, цілеспрямованість і терпіння в досягненні лікувального результату, поєднання обачливості з рішучістю. 
Зрозуміло, що без любові до хворого лікар не лише буде гірше працювати, а й не буде досягати бажаного ре
зультату. Лікарський фах підходить лише людині, у якої хвороба викликає співчуття і бажання допомогти. Крім 
цього, лікар спілкується з хворою людиною, психіка якої може бути змінена. За таких умов лікар має проявити 
особливу чуйність, такт, розуміння пацієнта. Здатність управляти своєю поведінкою -  особливо важлива умова 
роботи лікаря. Він може бути пригнічений, утомлений чи роздратований певними труднощами, але, незважаючи 
на це, з хворим він має бути бадьорим, привітним і володіти собою.

Такі позитивні риси лікаря не є вродженими чи незмінними, вони розвиваються внаслідок виховання і досвіду 
практичної роботи. Майбутній лікар за допомогою своїх учителів і старших колег розвиває в собі любов до своєї 
справи, до хворого. Розуміння обов'язку і співчуття, бажання допомогти стає силою, яка дозволяє долати 
численні перешкоди лікарської професії. Саме ці якості лікаря мають бути сформовані в нього під час виховання 
й освіти викладачами, а також постійної роботи над собою, самовиховання [3, с.123-125; 4, с. 10].

Формування гуманного ставлення до пацієнтів розпочинається з перших курсів навчання в медичному виші та 
безперервно триває впродовж усієї професійної діяльності лікаря.
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