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В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ 
Робота присвячена сучасним методам оптимізації навчального процесу 
англомовних студентів шляхом урізноманітнення навчального процесу 
удосконаленням практичних навичок, розглядом клінічних 
ситуацій, командною роботою в ургентних випадках, рівнем лікувальної 
практичної майстерності викладача, залучення їх до науково-дослідної 
роботи в студентському науковому товаристві на кафедрі акушерства і 
гінекології ЗДМУ. 
Ключові слова: акушерство і гінекологія, тести, ділові ігри, студентське 
наукове товариство, англомовні студенти, команда, університетська 
клініка 

Работа посвящена современным методам обучения англоязычных 
студентов на кафедре акушерства и гинекологии ЗГМУ путем 
совершенствования практических навыков, разбору клинических 
ситуаций, уровнем профессионального мастерства преподавателя. 
Ключевые слова: акушерство и гинекология, тесты, деловые игры, 

научный студенческий кружок, англоязычные студенты, командная 
работа, университетская клиника. 

This work is devoted to the new metods of training of English -speaking stu- 
dents at the department of Obstetrics and Gynicology of ZSMU. It is offered 
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new metods of educational work by variety of scientific work, improvements of 
practical skills by independent student work, university’s clinic. 
Key words: English speaking students, obstetrics and gynecology, tests, 
students scientific society, team. 

Інтеграція України до Європейського Союзу та розширення міжнародних 
звязків обумовлюють нові вимоги до рівня професійної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів. [1, с. 36]. Після закінчення університету лікар пови 
нен мати базові теоретичні знання та практичні навички, володіти методами 
профілактики, лікування та реабілітації, необхідним для практикуючого фахів 
ця або сімейного лікаря. Вміти прогнозувати можливі ускладнення і профілак 
тувати їх, залучаючи індивідуальний підхід, призначати лікування та надати 
першу допомогу при загрозливих для життя пацієнтки [4, с. 44 ]. Головною 
метою української вищої освіти є підвищення її рівня якості, конкурентоспроможності 
 фахівців на ринку праці. 

Викладач клінічної кафедри одночасно є лікарем. Не виникають етичні 
проблеми, якщо викладач багато знає і багато чому може навчити. У звязку з 
цим, яким лікарем він передстає перед студентами, багато в чому визначає 
етику навчального процессу. Викладач навчає тому, що знає сам, навчає 
навичкам, якими володіє сам. Між викладачем і студентами виникають осо 
бливі партнерські відносини: в учбовому процесі при клінічному розборі 
хворого вони стають коллегами. При цьому викладач-клініцист може проде 
монструвати рівень свого клінічного мислення, вміння збору анамнеза, нави 
чкам обстеження, професійний підхід до інтерпретації результатів клініко-ла- 
бораторних та інструментальних методів дослідження. Крім того, вміння 
викладача зацікавити майбутніх лікарів у активній участі у клінічному розборі 
хворої, вислуховуючи і обговорюючи думку студентів. 

Важливим аспектом навчального процесу є об’єктивне оцінювання знань 
студентів на етапі пересічного, на протязі циклу та заключного контролю знань. 
Уникнути конфліктних ситуацій, підвищити обєктивність оцінювання знань 
дозволило залучити в учбовий процес тестових завдань. Згідно цієї системи 
застосовується кількісний критерій оцінювання-процент правильних відпові 
дей. Слід памятати при підготовці тестів- формулювання коректних тестів. 
Однак, в клінічній медицині не завжди можливо однозначно відповісти на 
поставлене запитання. У зв’язку з цим, в процессі проведення практичних 
занять, модульного контролю на лекціях необхідно обговорювати можливі 
варіанти відповіді. Наприкінці навчального року студенти демонструють рівень 
підготовки по результатам «Кроку»-1, 2, 3. 

Майбутній лікар повинен залучатися до сучасних технологій надання та 
обробки інформації - комп’ютеру, Інтернету, тестуванню, діловим іграм. 
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Особливе значення має набуття практичних навичок. Студент повинен не тільки 
знати, але й вміти. Лікарському вмінню, навичкам можливо навчитися тільки з 
залученням пацієнтів, коли можливо ознайомитись з анамнезом життя, перебі- 
гом вагітності, провести об’єктивне обстеження. При цьому студент стає актив- 
ним учасником не тільки учбового, але й лікувального процесу, що підвищує 
його самооцінку і мотивацію до навчання[3, с. 80]. Велике значення набуває у 
звязку з цим створення університетських клінік. 

Крім знань, зростає відповідальність студента у зв'язку з тим, що в про- 
цесі навчання він залучається до лікарської таємниці пацієнтки. З цією метою 
в західно-європейських вищих навчальних закладах залучають волонтерів, ак- 
торів в якості пацієнта. Надання навичок щодо виконання норм професійної 
лікарської етики добре вплине на загальну ситуацію з етикою та 
правами людини. 

Основна концепція міжнародної організації «Суспільство знань» під егідою 
ЮНЕСКО-«всесвітній єдиний освітній простір» набула особливої актуальності у 
зв’язку з інтеграцією України в Європейський союз, що передбачає відповід- 
ність професійних вимог до лікарів акушерів-гінекологів в Україні із критеріями 
Європейського союзу. Формування сучасного лікаря - це безперервний про- 
цесе напруженої праці і самовдосконалення. 

На кафедрі акушерства і гінекології ЗДМУ велике значення в програмі 
підготовки студентів з англомовною формою навчання відводиться лекційному 
матеріалу з особливостями вікової фізіології і патофізіології, фармакокінетики 
лікарських засобів, критичним станам з урахуванням сучасних протоколів алго- 
ритму надання спеціалізованої допомоги, показанням до різних хірургічних 
втручань. Процес навчання на практичних заняттях проводиться з використан- 
ням моделювання клінічних ситуацій і тестових завдань. Велике значення нада- 
ється опануванню практичними навичками як в акушерстві так і в гінекології. 
Звертається увага студентів на актуальність проблеми ранньої діагностики 
невідкладних станів для своєчасного проведення лікувальних заходів, що у 
свою чергу, впливає на результат лікування. 

Послідовність цих складових навчального процессу сприяє формуванню 
клінічного мислення і вдосконалення отриманих знань. 

Одним із шляхів поліпшення підготовки студентів з англомовною формою 
навчання є залучення їх до наукової роботи в студентькому науковому товари- 
стві, що працює на кафедрі і вже має свої традиції. Багаторічний досвід роботи 
в студентському науковому товаристві підтверджує, що науковий пошук, робо- 
та з медичною літературою, дослідженняміння їх оцінити не тільки поглиблює 
знання з окремої акушерської чи гінекологічної проблеми, а й допомагає клініч- 
но мислити, використовувати отримані результати в майбутній практиці. 
Студенти з англомовною формою навчання з великим інтересом відгукнулись 
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на цей вид самостійної студентської діяльності. Теми наукових досліджень ми 
обговорюємо заздалегідь, разом зі студентами. 

Результатом науково-дослідної роботи є високий ступінь засвоєння учбо- 
вого матеріалу. Студенти є співавторами друкованих праць, беруть активну 
участь у конференціях, як в університеті, так і в конференціях, що проводяться 
в різних містах України та міжнародних форумах. За минулий рік студенти 
нашого університету виступали з доповідями на міжнародних студентських 
зібраннях в Португалії, Польщі, Бельгії. Зараховані до громади «Молоді 
вчені Європи» 

Сучасні технології передачі знань ефективно спряють формуванню май- 
бутнього фахівця, мати поглиблені знання з предмету, більш впевнено почува- 
ти себе в професійних ситуаціях. 

Наявність мовного бар'єру між пацієнтами та іноземними студентами пере 
шкоджає організації індивідуальної робот з пацієнткою. У зв'язку з цим, викла- 
дач має бути присутнім під час самостійної роботи цілої групи, забезпечуючи 
синхроний переклад, проводити корекцію опитування та клінічного огляду 
пацієнтки. Цей факт значно знижує інтенсифікацію навчального процесу. 

З метою продуктивного засвоєння на практиці теоретичного матеріалу та 
закріплення отриманих знань студентів впроваджена робота над типовими 
ситуаційними завданнями із залученням фантомного курсу. У зв'язку з цим 
оптимальною є академічна группа, що складається з 3-5 іноземних студентів. 

Видання навчальних посібників, методичних рекомендацій орієнтує та 
активізує діяльність студентів на самостійну творчу роботу та сприяє формуванню 
 клінічного мислення, професійних навичок, що створює необхідні умови 
для успішного навчання. 

З цією метою викладачами нашої кафедри написані і видані у двох томах 
цикл лекцій з сучасного акушерства і гінекології, навчальні посібники для 
самостійної 
 роботи студентів. Також на кафедрі формується фільмотека навчальних 
фільмів за тематикою робочої програми. 

Цікавим і нетрадиційним заходом для засвоєння студентами навчальною 
матеріалу є заохочення до виступів з доповіддю. Особливо приємно коли 
англомовні студенти посідають призові місця на міжнародних студентських 
зборах у містах України та за кордоном. 
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