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Зближення України з країнами світу особливо посилилось у зв’язку з 

євроінтеграційними процесами. За цих умов усе більш інтернаціональною 

стає й освіта. Українські виші виходять на світовий ринок освітніх послуг. 

Широкою популярністю серед них користуються вищі медичні навчальні 

заклади. Утім, довести свою конкурентоспроможність вони зможуть лише 

за умов забезпечення високої якості підготовки іноземних студентів до 

професійної діяльності. 

Автори наголошують, що ефективним засобом формування 

кваліфікованих фахівців є практико-орієнтований підхід до організації 

навчального процесу. Підкреслено особливе місце виробничої практикив 

системі професійної підготовки іноземних студентів-медиків, під час якої 

відбувається «занурення» у професійне середовище. У сучасних умовах 

оптимальною моделлю взаємодії вищого медичного навчального закладу і 

клінічної бази, що забезпечить якісну професійну підготовку,стала 

університетська клініка. Саме вонастворює можливості реального 

залучення студентів до практичної діяльності, поглиблення теоретичних 

знань, удосконалення їхніх професійних умінь і навичок. 

Ключові слова: навчальний процес, практико-орієнтований підхід, 

професійна підготовка. 

The rapprochement of Ukraine with the countries of the world has been 

especially intensified due to European integration processes. Under these 

conditions, education is becoming more and more international. Ukrainian 

universities go to the world market of educational services. Higher medical 

educational establishment are very popular among them. However, they will be 



able to prove their competitiveness only if they ensure high quality of training of 

foreign students for their professional activities. 

The authors emphasize that an effective means of formation of qualified 

specialists is a practical-oriented approach to the organization of the educational 

process. The article emphasizes a special place in the system of professional 

training of foreign medical students of doctor’s practice, during which 

"immersion" in the professional environment takes place. In modern conditions, an 

optimal model of interaction between a higher medical educational institution and 

a clinical base, which will provide high-quality professional training, is a 

university clinic. This clinic provides the possibility of a real engagement of 

students in practical activities, deepening theoretical knowledge, improving their 

professional skills and abilities. 

Keywords: educational process, practice-oriented approach, professional 

training. 

Сближение Украины со странами мира особенно усилилось в связи с 

евроинтеграционными процессами. В этих условиях все более 

интернациональным становится и образование. Украинские вузы выходят 

на мировой рынок образовательных услуг. Широкой популярностью среди 

них пользуются высшие медицинские учебные заведения. Однако доказать 

свою конкурентоспособность они смогут только при условии обеспечения 

высокого качества подготовки иностранных студентов к профессиональной 

деятельности. 

Авторы подчеркивают, что эффективным средством формирования 

квалифицированных специалистов является практико-ориентированный 

подход к организации учебного процесса. Подчеркивается особое место в 

системе профессиональной подготовки иностранных студентов-медиков 

производственной практики, во время которой происходит «погружение» в 

профессиональную среду. В современных условиях оптимальной моделью 

взаимодействия высшего медицинского учебного заведения и клинической 

базы, которая обеспечит качественную профессиональную подготовку, 



является университетская клиника. Именно она предоставляет 

возможности реального привлечения студентов к практической 

деятельности, углубления теоретических знаний, совершенствования их 

профессиональных умений и навыков. 

Ключевые слова: учебный процесс, практико-ориентированный 

подход, профессиональная подготовка. 

Курс на євроінтеграцію, обраний Україною, вимагає суттєвої 

реорганізації вітчизняної освітньої системи, значного підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Входження України до 

європейської і світової спільноти робить дедалі актуальнішою проблему 

конкурентоспроможності українських вишів і їхніх випускників. В умовах 

посилення процесів інтернаціоналізації освіти і науки українські 

університети мають запропонувати таку модель організації навчального 

процесу, яка б була привабливою для іноземних студентів. Подібна модель 

має гарантувати висококваліфікованих спеціалістів, здатних працювати на 

рівні світових вимог і стандартів, постійно вдосконалювати свої знання й 

майстерність, реагувати на виклики часу. 

У цьому плані особливо відповідальні завдання стають перед 

українськими закладами вищої медичної освіти. Адже саме ці виші 

користуються широкою популярністю серед іноземців, бо здобуття медичної 

освіти молоді люди розглядають як можливість зайняти гідне місце на ринку 

праці й загалом у суспільстві. Але утримати свої позиції, довести свою 

конкурентоспроможність вітчизняні вищі медичні навчальні заклади можуть 

відповідно до сучасної практико-орієнтованої освітньої парадигми, суть якої 

полягає в орієнтації навчального процесу на формування в майбутніх 

фахівців значущих для професійної діяльності компетенцій, 

професійноважливих і соціально значущих якостей. 

Проблема практико-орієнтованого навчання знайшла свої 

відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Загальнометодологічними і дидактичними аспектами практико-орієнтованої 



освіти займались І. Дичківська, І. Зимня, І. Зязюн, Н. Ничкало та інші. 

Особливості впровадження практико-орієнтованого підходу до підготовки 

фахівців різних галузей вивчали О. Горєлов, С. Грищенок, Н. Кисель, 

О. Котикова, І. Міщерякова, Н. Матюшенко, В. Майковська та інші. На жаль, 

серед наукових публікацій не вдалося знайти ті, що розглядають даний підхід 

як спосіб формування конкретних компетенцій студентів-медиків. 

Мета статті – довести необхідність застосування практико-

орієнтованого підходу до професійної підготовки іноземних студентів у 

вищих медичних навчальних закладах України, визначити основні 

компоненти практико-орієнтованого навчання. 

Підходячи до проблеми забезпечення високої якості підготовки 

іноземних студентів, варто визначити сутність практико-орієнтованого 

підходу як найефективнішого засобу професійної освіти у вищих навчальних 

закладах. З одного боку, практико-орієнтований підхід пов’язується зі 

значним підвищенням ролі та збільшенням частки виробничої практики 

студентів у структурі форм і видів навчальної діяльності. З іншого боку, 

такий підхід убачається в запропонуванні технологій навчання, що сприяють 

формуванню в студентів відповідних професійних компетенцій, якостей 

особистості, значущих для майбутньої професійної діяльності [1, с.35]. 

Савицька А.В. розглядає практико-орієнтований підхід як «спосіб 

академічної освіти». На її думку, він робить акцент не на навчальних 

дисциплінах, а на «справжніх проблемах, з якими стикаються майбутні 

фахівці» [2, с.66]. 

Подібна спрямованість навчального процесу на остаточний результат – 

формування і розвиток компетенцій – повною мірою відповідає інтересам 

іноземних студентів, які прагнуть отримати знання, уміння і навички, 

необхідні для практичної професійної діяльності. Керуючись практико-

орієнтованим підходом, необхідно, аби і теоретична, і практична компоненти 

навчання були насичені елементами професійної діяльності, підпорядковані 

головній меті – формуванню компетентного фахівця. 



В умовах практико-орієнтованого навчання теоретична підготовка має 

містити навчальний матеріал, що відповідає новітньому науковому знанню, 

бути тісно пов’язаним із майбутньою професійною діяльністю. У роботі з 

іноземними студентами найбільш доцільними формами проведення 

навчальних занять є проблемні лекції, відео-лекції та on-line трансляції 

оперативних втручань, проведення майстер-класів, кейс-технології. 

Широкі можливості для професійної підготовки студентів-іноземців 

надають практичні заняття, коли відбувається активна взаємодія викладача зі 

студентами, студентів між собою. Практичні заняття мають бути 

максимально практико-орієнтованими і наближеними до умов майбутньої 

професійної діяльності. Цього можна досягти, імітуючи конкретні клінічні 

ситуації за допомогою проведення рольових ігор та тренінгів на муляжах і 

фантомах.  

Безумовно, провідна роль у системі професійної підготовки майбутніх 

медиків, у тому числі й студентів-іноземців, належить виробничій практиці. 

Саме завдяки їй відбувається «занурення» студента в професійне 

середовище, що поглиблює їхні професійні вміння і навички. Спілкування з 

пацієнтами і медичними працівниками, виконання професійних обов’язків 

сприяє формуванню в студентів відчуття належності до медичної спільноти, 

що підвищує їхню мотивацію до навчання. Крім того, виробнича практика 

дозволяє об’єктивно оцінити рівень практичної підготовки студента і його 

психологічну налаштованість на майбутню професію. 

Ефективність реалізації практико-орієнтованого підходу до навчання в 

медичному виші залежить від моделі взаємодії навчального закладу і 

клінічної бази. У розвинутих країнах загальновизнаною моделлю такої 

взаємодії вважають університетську клініку. Якщо українські медичні 

навчальні заклади бажають витримати конкуренцію на ринку освітніх послуг, 

особливо враховуючи запити іноземних студентів, вони мають домагатися 

створення клінічних баз саме у вигляді університетських клінік. 



Університетська клініка як лікувально-навчально-науковий 

структурний підрозділ вищого медичного навчального закладу дозволить, з 

одного боку, повною мірою використати потужний науковий потенціал, 

інноваційні напрацювання, діагностично-лікувальний досвід фахівців 

медичних вишів для підвищення якості медичної допомоги, а також 

покращити умови для їхніх нових наукових пошуків. З іншого – такі клініки 

розширять можливості навчального процесу, покращать професійну 

підготовку майбутніх лікарів, дозволяють у якісно нових умовах проводити 

оцінку їхніх теоретичних знань і практичних навичок. 

Унікальність університетської клініки полягає в можливості широкого 

залучення студентів до процесу лікування і реабілітації пацієнтів, що 

скорочує відстань між теорією та практикою. Діяльність такої клініки значно 

розширює можливості залучення іноземних студентів до наукового пошуку. 

«У провідних зарубіжних країнах, – стверджує віце-президент Йоркського 

університету Еді Кемплер, – студенти навчаються не лише в аудиторії, а 

реалізують проекти, які допомагають їм набути професійних на наукових 

навичок. Нині їхня частка становить близько 20% з усіх наукових розробок у 

США та Франції, у Канаді ця частка взагалі сягає 40%. Вагомий доробок у 

наукові дослідження названих країн вносять студенти» [3, с.65]. 

Таким чином, визначальною умовою підвищення ефективності 

підготовки іноземних фахівців у вітчизняних медичних ЗВО є запровадження 

практико-орієнтованого підходу до організації навчального процесу. Завдяки 

цьому студенти відразу націлюються на оволодіння необхідними 

професійними компетенціями, отримання досвіду майбутньої фахової 

діяльності. Досягнення тіснішого зв’язку між теорією і практикою в процесі 

навчання зробить українську медичну освіту ще більш привабливою для 

іноземних студентів. 
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