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Матеріали. При підготовці іноземних студентів, у процесі вивчення патологічної фізіології слід більше приділяти 

уваги тим патологічним процесам, з якими вони повсякчас будуть стикатись у своїй практичній діяльності. Зокрема, 

вимагають ширшого розгляду питання про основні механізми адаптації і реактивності організму, терморегуляції і водно-

сольового обміну, враховуючи той факт, що більшість наших іноземних студентів проживають в країнах з жарким 

кліматом. Іншою важливою проблемою є недостатнє знання української (російської) мови. Через це студенти відчувають 

дискомфорт і труднощі на побутовому рівні й у процесі навчання. 

Також слід відзначити необхідність модернізації матеріальної бази. На сьогоднішній день традиційна до останнього 

часу аудиторна форма навчання «крейда, дошка» є застарілою і недостатньою. На це теж необхідно звернути увагу. 

Ще однією проблемою в роботі з іноземними студентами є недостатньо добре володіння англійською мовою 

викладачами, які навчають студентів-іноземців. Для ліквідації цього недоліку необхідно проводити курси підготовки і 

підвищення кваліфікації викладацького складу. Викладач при підготовці до занять повинен надати активну допомогу 

студентам у виборі літератури, запропонувати спеціальні методичні вказівки, які на сьогоднішній день є в достатній 

кількості в методичній базі, і використовувати при поясненні навчальних тем. При цьому важливо використовувати велику 

кількість демонстраційного матеріалу у вигляді схем, малюнків, таблиць. Реалізація сучасної освітньої концепції вимагає 

активного залучення студентів в процес навчання. 

Висновок. Навчання іноземних студентів англійською мовою є перспективним розвитком нашої системи освіти. 

Але навчальний процес вимагає вдосконалення і постійної зміни. Сьогодні потрібні удосконалення, які не вимагають 

значних капіталовкладень, а саме: візуалізація та комп’ютеризації навчального процесу, розширення методичної бази, що 

може істотно підвищити якість та ефективність навчання іноземних студентів. 
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Однією з головних задач підготовки майбутніх стоматологів – набуття ними мануальних навичок, без яких 

неможлива професійна робота лікаря. Додипломна підготовка фахівців умовно складається з двох етапів: доклінічного і 

клінічного. На першому етапі оволодіння студентами практичними навичками відбувається завдяки використанню 

муляжів, фантомів та симуляторів. Проте на клінічному етапі підготовки лікаря-стоматолога через певні юридичні бар'єри 

та недосконалість законодавства у сфері охорони здоров’я студенти під час навчання для набуття базового досвіду та 

опрацювання своїх мануальних навичок практично не мають допуску до самостійної роботи з пацієнтами. До того ж, на 

практичних заняттях не завжди є можливість продемонструвати тематичного хворого у зв’язку  з низькою 

розповсюдженістю захворювання. Тому треба знаходити такі підходи в навчанні, які б могли вирішити цю проблему, 

наблизити до набуття професійних компетентностей майбутнього спеціаліста. 

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є прогресивним формами поведінки викладача під час проведення занять. 

На відміну від традиційних, вони базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу (студентів між собою та 

викладачем). Один з таких методів – аналіз конкретної ситуації (ситуаційний аналіз, аналіз конкретних ситуацій, case-

study). Це педагогічна технологія заснована на моделюванні ситуації або використанні реальної ситуації в цілях аналізу 

даного випадку, виявлення проблем, пошуку альтернативних рішень і прийняття оптимального рішення. Розбір 

конкретних ситуацій дає можливість вивчити складні або емоційно значимі питання в безпечних умовах, а не в реальному 

житті з його загрозами, ризиком, тривогою про неприємні наслідки в разі неправильного прийняття рішення (лікарських 

дій). 

Викладачі кафедри стоматології на клінічному етапі навчання використовують метод ситуаційного аналізу, суть 

якого полягає в роботі з «симуляційним пацієнтом». В якості такого «хворого» призначається один з студентів  групи, який 

отримує від викладача інформаційний матеріал. Цей матеріал включає детальний опис скарг, легенду життя і 

захворювання, результати основних і додаткових методів обстеження «хворого». Оскільки стоматологія є однією з 

небагатьох клінічних дисциплін, де більшість патологічних станів у хворих візуалізовано, то викладачем додатково 

готується відповідний ілюстративний матеріал у вигляді окремих файлів на комп’ютері (фотографії патологічних процесів 

в ротовій порожнині реальних пацієнтів, рентгенограми). З таким «пацієнтом» працює призначений викладачем студент 

(«лікар»). Під час опитування «хворого» «лікар» збирає скарги, анамнез життя і захворювання, вирішує питання про 

необхідні додаткові методи обстеження, виставляє попередній діагноз, проводить диференційну діагностику зі східними 

станами, складає план лікування. Якщо студент-лікар проводить опитування поверхнево, не розпитує в повному обсязі 

«хворого», то йому надається саме та інформація, яка відповідає змісту питання.  Тобто,  від пацієнта-симулятора лікар 

отримує лише ті данні, про які він запитує. Під час роботи студента з «пацієнтом» викладач оцінює повноту і вміння збору 

скарг, анамнезу, ступінь володіння засобами фізикального обстеження, вміння визначати симптоми захворювання і 

вірність встановлення попереднього діагноз, логічність обґрунтування діагнозу, правильність складання плану лікування. 

Разом із викладачем таку оцінку проводять і інші студенти в групі. Після завершення обстеження «хворого» викладач 

проводить з групою обговорення, клінічну дискусію стосовно правильних дій студента-лікаря і прийнятих ним рішень. 

Таким чином, використання інтерактивної технології навчання сприяє розвитку значущих професійних компетенцій 

спеціаліста-стоматолога, наближає до реальної ситуації, навчає елементам академічного консиліума в середовище своїх 

колег. 

  


