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Н ац i o н aп ьн uй лl еduчнuй 1t н iв ep cum е m iл,t ен i o. О. Б oz oпt oл ьця

Bсryп. Пpoгнoз Мoяtllивиx ексTреI\,IaЛЬних сиTyaцiй пo.
кaзyr, щo нa теpитоpiТ УкpaiЪи збеpея<еться висoкий сryпiнь
pизикy виHикt{ення нa'ЦзBиЧaЙних сиryauiй (HC) пpирoДнo-
гo' Tlхнoгlнtloгo' сoцiaльнo.пoлiтичнoго i, нaвiть, BoснноГo
хapaкTеpy. Глoбaльнi зaгрoзи стaIотЬ.ЩI(еpеЛoМ НС в piзниx
сфеpaх >киттс.цiяльноcтi суспiльствa' збiльrшlшtиcЬ чacтoTa
Ta МaсшIтa6и НС, i тoмy небезпекa Для нaселення нoситЬ
б iль rш y cкJla'цrrен vtГll т a взarМ oПoB' язaний xapaКгеp.

oсобливo BaжJIиBo вiДмiтити склaДнi нaслiдки пpо-
Bедення aнTиTrрopистичноТ oпеpaцiТ нa схoдi УкpaiЪи,
в зв'язкy З BисoКиM piвнем TpaB[,IaтизIvfy Ta iнших видiв
yII]кoд)кенЬ B yМoвax бoйoвих дiй.

B зв'язку З циМ в УкpaiЪi пiДвищилaсЬ aкTуaJIьнiсть
ПpoгHoЗyBaЕIня Bиникнення HC i необxiднiстЬ сBo€Чaс.
них невi.цкJla.цниx дiЙ, спpямoBa}Iих нa BpяTyBaння i збе-
pежеFIня жиTTя JIto.цини нa еTaпax .ЦoМе.цичнoТ дoгlомоги
шД. [! пoвиннa з.цiЙснtоBитисЬ нa мiсцi пoдiТ oоoбaми,
якi не MaIOTЬ мединнoТ о{:вiти, аJIе зa своТми сrry>кбoвими
oбов'язкalvlи Пoвиннi вoлoдiти ocнoвниМи пpaктиЧниМи
нaBичкaМи З ряTyBaння л}о.цинvц ЯКa пеpебyвaе y невiд-
кJla.цrroмy стaнi. Тaкi дiТ пoвиннi здiйснrовaтись вiДпoвiДнo

.цo нaкaзy MoЗ УкpаТни Jф 398 вiд 16.06.2014 p. <Пpo зa.
TBеpД)кення порядкiB нa.цaння .цOМе.циЧнoТ дoпoмоги oсо.
бaм пpи невiДклa.цFtих сTaнaх).

oснoвнa часTиIIa. Тaкi пеpедyIvIoBи зaIIoЧaTкyBaпи Bи.
кJIa.цaння сTyДrнTaМдpyгoгo Irypсy Mе.ЦиЧгlиx фaкyльтетiв
тa ФПЛЗCУ .цисциплiни <.{ошrr.циЧI{a.цoпoМoгa B ексTре.
МaJIьFIих сиryaцiяx>> з oсiнньoгo семес,тpy 2015 poкy нa кa.

федpi гi гi енl,t xapЧyвaнн я. I1a сп iвpoбiтникiв кaф ед p|4 ЛЯГЛa

BrЛикa вiдповiдaльнiсть y сприяннi oвoлoдiння нaвиЧoк
.цoМеДиЧнoТ ДопомоГи сryденTaМLl дpyгoго Кyрсy зa мiж.
нapoДниN{и cTaнДapтaМи. Biдповiднo дo poбoноТ пpoгpaми
З BищеHaЗвaноТ Дисциплiни, сryДrHTи BиBЧa}oTЬ нaвчalfЬ-
ний пpедмеT зaгaJlЬнoro кiлькiстю 60 Гo.цин (2 кpедити), з

них 30 _ ay.циTopнi i З0 _ сaмостiйнa poботa сTyДеЦтiB, тa
скJIa.цaЮTЬ пiдсyмкoвиЙ мoдyльний контpоль. Ha кaфелpi

стBoренa Метo.циЧнa бaзa, якa скJla'цarтЬся з МеTo.циЧних

вкaзiвок Ta pекoМенДaцiй, тесToBих зaBдaI{Ь' ЗaДaЧ Ta opгa.
нiзoвaний спецiaльний iлrостpoвaний кaбiнет.

Кypaтop ,цисциплiни зaкiнчив цикл З теIиaтичнoгo
yДoскoнilЛення (l08 годин) нa бaзi УкpaiЪськоТ вiйськoвo.
ме.цичноТ aкaДемiТ з МrтоДoЛогiТ виклa.цaнHя .цoМе'цичнoТ

ДoпoМoги B екстримaлЬних сиryaцiях.
Пpи вiдпpaцrовaннi пpaктиЧних I{aвиЧок .цoме.цичнoТ

ДoпoМоги Ta прoBедеFIrrя сеpцеBo.ЛегеневoТ pеaнiмaцiТ

стyденTи зaбезпеченi фaнтомaМи Ta iндивiдya.пЬIlиМи Ме.

ДиЧниМи зaсoбaми, a Nя пiдвищення нaочнoстi тa бiльшr

глибoкoго зacвorння теM' lllиpокo ЗaсToсoвyrTЬся фopмa
дiлoвoТ гpи. З МетoIо пoкpalцеI{ня piвня сaмостiЙноТ poбo-
Tи сTyДентiв, поглlrблення ix знaнь тa oTpиMaння нaoчнoТ
iнфopмauiТ виклaдaнi pекоменДyють Taкo}к пoсiбник <,{o-

МеДиЧнa дoПoТvlогa> Ta I{aBЧaЛьнi фiльми.
Bиснoвки. Тaким ЧинoМ, зaсBorння пеpBинниx .цoМr.

.циЧtIих нaвиЧoк нa ПoчaTкy нaBЧaI{FIя y Ме,циЧноrшy BУЗi

.цo.цar BпrBHrнoстi пpи нaДaннi .цOпоI\iIoги пocTpzDк.цaпиI\,I

B екстримaJIьних сиryaцiяx тa пiдвищyс якiсть пi.цготовки
сryдентiв Ha стap[Iих кypсaх, щo вкpaй неoхi.цнo мaйбyт.
нiм лiкapям.
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Zаp or iz hz |ц, а st аt е mе d iс а l univ e r s iф

У стaгтi poзГляДaК}TЬся aкTyaльнi питatrня оpгaнiзaцiТ пpoцесy нaBЧaння iноземних сTyДеrrтiв нa кaфедpi iнфекцiйних
хвоpоб МеДиЧI{оГo фaкyльrетi' З[МУ. }Ъaгаrльнений досвiд Bик.Цa,цaння ilrфекцiйних хBopoб iнoземниM сTyДеH.ГaМ, здiйсненa
спробa pозробки бaзовoТ моДелi оpгaнiзaцiТ пpоцесу HaBчaнFIя зa фaxом' MoДель HaвЧaЛЬнoГo Пpoцесy, щo ПpоПoнy€TЬся Д,ЛЯ BI4-

кopисTaння' poзpaХoBaнa нa мaлi гpyпl,t iнoземних стyдентiв i yмoвно pоз.Цiленa rra Tpи склa.цовi rTaпy opгaнiзauii, якi викла'Цa.l

Пoвинrн pеaлiзyвaти y нaвLlaЛЬнol!{y пpоцесi, a сaMе: BизНaЧе}lllя oсoбистiсноi i.центифiкaцiя BикjlaДaчa зi ст1Центoм, пpoфесiй.
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яoт iдеIiтифiкaдii виклaдaчa зi стyдеrrтoм; пpс,цстaBпснItя виклaдaчa сIyдеrrтам з прoфесiйlroi тo'тки зopy. вищсзaзflaчrнi кpoRи

дolloмaгaloть виклaдallсвi: ствop!тти oсoбистiqlий пopтpет стyдеtтгiв; сфopм}ъaTи щoфесiйЕий пopтpет Ipylпr; пpедстaвити

свiй oсoбистiсrro-пpoфесiйIrий пopтpет стJдrвтztм; ствopити кoнстp}ктивI{y aтмoсфеpy взaeМoдii тa взaeмopoзyмitlЕя викдaдaчa

з грyпoю; фopidyвatrEr oqiкувaliь щoдo вивчztсмoi 'цисципJIiIlи, в'rзтraчeЕIIя пpoфссiйЕtfi oqiкyвarъ ст}деt{тa; дoве'ценIlя дo стy-

деrrтiв цiЛсй, зaвдaпь, стpyктypи МaTерiаJtiв, видiв дiяпьцoстi i т iнпrе. Зaпpoпoнoвzш{a мo'цель opгаIliзaцiТ пpoцссy нaввaння зa

фаxoм дoпoмaгa€ викладaчам пiдвищити якiсть i сфсктивнiсть poбoти з iвoзсмттими сryдетттами з ypaxyвaннл'| i.Х oсoбистiqro-

пpoфесiйнo-мmивauiйIтrix oсoбливoсTrЙ, сприяс фopмyвarптю oчiкyвaliь вц павчaльнoгo пpoцeсy.

in tlrе artiсlе thе ptеssiлg qurstions of organization ofproсеss of rduсating of forеign studеnts arс rхaminеd on thе dерartmеnt of

infесtious disеasсs ofmсdiсal t.aсulб7 of ZsМU. Еxрегiеnсе of teaсhing of infссtious disеаsеs foтеign studеnts is gеnеralizеd' given

it a shoot dеvеlopmеnt of basе modrl of organization of proсеss of еduсating on spесiality. Тhе modrl of сduсational proсеss that is

ofГеrеd for thе usе is сountrd on thс small grоuрs of forcign studеnts and сonditionally divided into thrее to сomposition of the stаgе

oiganizations that a tеaсhсr must realizе in an еduсational pгoсеss, namеly: dеtermination ofpеrsonality authrntiсation of tеaсher with a

student, profеssioлal authеntiсation of tеaсhrr with a student; prrsrntation of tеaсhеr to the sfudеnts from thе pгofеssioпal point ofviсw.

Thе aЬovе-mеntionеd strps hеlp a tеaсhrг: to сrеatr thс pеrsonality poltrait ofstudrпts; tо foгm thс profеssional portrait ofgroup; to

prеsеnt thе pеrsonаlity.profrssional portrait to thс students; to сгratе thе struсturаl ahnosphеre ofсo.opеratiоn and mufual uлdеrstanding

Ьf tсaсhег witь a group; forming of еxpссиtions is in rсlatioп to studird disсiplinс, dсteгmination of рIofrssioпаl сxpесtations of
sfudent; tаking to thе sfudеnts of аims' tаsks, struсhrrе of matеrials, typеs of aсtivity аnd еtс. Thс offетеd model of organization of
proсess ofstudiеs on sресiality hеlps teасhrтs to improvr quality and еffiсiсnсy ofwork with forеign sfudсnts taking into aссount thеiт

pеrsonality-рrofеssiопal-motivational fеaturеs, аssisк foгming of еxpесtatioпs fгom an еduсational ploсеss.

Клюroвi слoвa: досвiд, Eaвча,'lьIlий тtpoцес, iпoземпi ст]девти.
Kеy wоrds: ехpеriеnсе, an сdцсаtional ploсеss, forсign studrnts.

Bстyп. Експopт oовiтнiх пocJryг r пrpспrктиBtlиМ нa-

IIpяMoМ y poзBиткy cltcтеMи oсвiти, a сaМе пpиiЪд iнoзем.
Hих стy.цrнтiв нa нaBЧaння свiДчить пpo зaTpебyвaнiоть

нaЦioнaльнoТ oсвiти. щo .цoзBoЛЯс визнaчити tпляxи Гi

B.цo сконzlЛrння. B yмовaх глoбaлiзaцiТ сyuaснoТ еконoмiки
екcпopT oсвiтнiх Пoслyг с BIDкJIиBиМ дЛя poзBиTкy rкo.
номiки в цiлoму, a сaМr .цoДaткoBиМ дoxo.цoNl д.гtя кpaТни

i BHЗ, ocноBою сTBopенtIя мaйбутнix ToBapoпpoвiДниx

tпляхiв. Iнтегpaцiя укpaТнськoi системl,t вищoТ oовiти y
мiжнapoдний oсвiтнiй пpoстip ствoрилa спpияTливi умo.
BИ ДЛЯ кpoс-ГpaничнoТ aкa'цемiчнoТ мoбiльнoстi, якa Bи.

кJIикae збiльшrння iнoземних cTyДентiв, щo пpиi.яtдxсaroть

в УкpaТнy для здoбyття вищoТ сlсвiти U,2'3].I-{ей пpoцео

BикЛикaс неoбxiднiстЬ a.цaПTaцiТ тa B.цocкoнElлення opгa-

нiзaцiТ oовiтньoгo пpoцrсy З Mетo}о пiДвищення якoстi i

зaцiкaвленостi в освiтнix пoсщ'гaх iнoземниx оryлентiв.
Кaк сле.цстB иеn oбpaзoвaтеЛЬнЬIr yЧрr)к'цеttия Bсr aкTиBнrе

вкJl}оЧaЮтcя B кoнкypенTнylо бopьбy зa пpиBЛrЧениr нa

уuебy инocTpaннЬIХ грzDкдaн [4'5].
Oснoвнa Чaстина. Зaпopiзький деpжaвний медич.

ниЙ yнiвеpсиTет aкTиBнo pозBивar мixtнapоднy cфеpy дi-
яльнoстi, B тoМу чиолi пpивaблюс iнoземниx сryдентiв з

нaBЧaнняN,{ нa aнглiйськiй мовi. Зpoстaння кiлькoстi iнo-

зеМних сry.Центiв пiдвищyс Т1oпит нa квaпiфiкoвaниx ви.

клaДaчiв з.цaTниХ нa ДocиTЬ BисoкoМy прoфеоiЙнoмy piвнi
opгaнiзyвaти нaBчaнFIя нa aнглiйськiй мовi.

Узaгaльнrньш дoсвiду пpoвoДиЛocя з ypaxyвaнняМ:

пpoфесiйних якoстей виклa.цaчiв' xapaкTеpисTики Гpупи

iноземних сryДентiв, oсoбливостей opгaнiзaцiТ нaвчaлЬнoгo

Пpoцесy. Пpoфесiйнi якoстi викJla.цaЧa oцiнrовaлиоя piвнем

пpoфес iЙнoТ пiДгoтoвки' пе.цaгoгiчним сTa)I(lМ, p iвнем Boлo-

Дiння aнглiйоькoto MoBoIo. Гpyпolо BиBЧенt{я бyли iнoземнi
сТyДеHTи, що пpoхo.цяTЬ нaBЧaння нa I!{r.цичнoNry фaкyльтетi
ЗДМУ зa спецiaльнiстto <лiкyвallьнa сПpaBD) нa aнглiйоькiй
мoвi. Haвчaльний пpoцrc y BиЩезaзнaченiй гpупi tIpoBo.циB-

ся Пo 8.l0 оryлентiв i тiльки нa aнглiйськiй мoвi.

oсвiтнiй пpoцеc пеpедбauaB .цoсиTЬ глибoке ПoIIеpе,ц.

не знaйoмcTBo з цiльoвotо ayлитopielo, яке вiдбyBzrлoся y

фopмi yяtsленЬ i дискyсiй мiж сry.ЦеHтaМи i виклa.цaчем

пpо Тx пoхoД)кrння, oовiry, iнтеpеоaх i цiлях oTpиМaння

oсвiти в ЗДМУ. Бaгaтo B ЧoМу це стBоp}oBЕLЛo cприятЛиBy

aтмoсфеpy нa зaняттях i ДoпoмaгaJro BpaхoByBaти пoтpеби

сryДентiв пpи opгaнiзaцiТ BиBче1Iня .Циcциплi ни. Пpaктиuнt

зaняTТЯ I\,{aJIи дискyсiйний хaрaкт€P, Д€ виpirшyвaлИcЯ ЗaB.

дaння i oбгoвoprоBaЛися пpoблеми з Диcциплiни. Бiльrпicть

iнoземних сryдентiв MaJIи.цoсиTЬ aктиBнy пoзицiro' тoбто

з.;raJ|vl, чoгo xoчyть вiД нaBЧaHня, i 6paли aкT.иBнy уЧaсTЬ
y дискyсiях нa зaняTтях. У бiльrшоотi iнoземниx сryдентiв

булa вислoвленa гoтoвнiсть /цo сaМоHaBчaHня, тoбтo .цo сa.

мoстiйноТ пoзaкJlaснoТ poботи. Тa обстaвинa' щo BoI{и зBa.

>|<p|Л|4cЯ пoixaти BчиTися в незнaЙомy кpaТн1l, B)кr сaМе Пo

сoбi стaлo тестoI\,I нa наявнiсTЬ y них aктивнoТ внyтpirпньоТ

пoзицiТ.цo нaBЧaння.
Сyvaснi BиМoги Ta Tен.ценцiТ pозвиткy вищоТ освiти, a

тaкo}к aналiз нtU{BtIoгo дoсвiдyдoзBoЛиЛи сфopмyлтoвaти

бaзoвy Мo.цrЛь opгaнiзaцiТ пpоцесy нaBЧaHня iнoземниx сry.

.центiв з iнфrкцiйниx хBopoб. Ця Mo.цеЛЬ _ спpoбa сисTеМнo

B икJIaсTи poбory BикJIa.цaЧa щoДo opгaнiзaцiТ еф ектив нoго

Ilpoцесy нaBЧaнtlя, який opiснтoвaний нa oсвiтнi потpеби

iнoземниx стyДентiв ; оTвоpеIrня М oтиByIоЧ оТ aтмoс ф еpи .цо

нaвчal{ня' що ДoзBoлить yспitшt{olury Дo cягненнlo Пo сTaBЛr-

ниx oовiтнix цiлей. Пpедстaвленa мo.цеЛь бyДyсться B paМ.

кaх cyЧaснoТ oовiтньoТ пapa'ЦигМи тa BpaхoByс кoнцепцirо
((нaвчaння, яке opiенToBaне ЕIa сTyДеHтa>> |I,2l.

Cтpyкrypa мoделi BкJI}оЧaс в себе rЛеМенTи стpaтегiн.

ногo пiДхoлy : неoбxi.цнiсть B изнaЧення тепеp i tпнЬoгo пoЛo.

)кrгIня сryдентiв Ta BизF{aЧrння ik бaжaнoгo мaйбyтньогo (з

ypaxyBal{няМ BиМoг i онiкyвaнь oбoх стоpiн); пoбy,цyвaння

lпляхiв пеpемiщеHня з тепеpitпньoгo y мaйбутне.
Мо.цель HaBЧaIIЬнoгo Пpoцесy' шIo пpoПoЕIyсTЬся .цЛя

Bикopистarrня' poзpaxoBaнa нa мaлi Гpyпи iнoземних сry-

.центiв i yмoвнo poздiленa нa тpи склaДовi етatry opгaнiзa-

цiТ, кo>кнa з яких скJIaдастЬся з кiлькoх еЛеI\,IенTiв (кpокiв),

якi виклa,цaЧ пoBинен pеaлiзyв aTvl У нaвчaЛЬнoмy пpоцесi.

Ha пеptшoмy етaпi визнaчarться oсoбистiснa iдентифi.

кaцiя викJla'цaЧa зi сry,Центoм. Пiд iдентифiкaцiеro Mи poзy.

мiемo здaтнiсть BикJ1a.цaчa спiввi.цнеоти свiЙ життевий .цo.

свiд iз Дoсвi.цом сTyДенTa тa знaЙти спiльнi тOЧки дoTикy.

I-{е мoхсе виpФI(aTися y стBoреннi cпpиятливoТ aтмoсфеpи

спiлкyвaння, тaкi як пpивiтнiсть, вiдкpитiстЬ' BзaсМopo.

зyмiння, добpoзинливiсть. Bсе це спpияс фopмyвaннro
iнтеpесу i мoтивaцiТ.цo вивченtIя .цисциплiни.

ЗнaЙoмствo викJla,цaЧa з )китTсBиМ .цосвiДом стy.

.центiв (питaння пpo сiм'rо, кpaТнy' oсвiry, poбory, cтилi
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>кli;ITг Я, М енTaJIiTетi нaцiТ) спp ияr фopмyвaнн}о кyЛьтypнo.
oоoбисTiсt{oго кotITексTу. y вiднoruеннi кoхснoгo сryДенTa.
Знaйомствo сTyДrrrTa з викJla.цaЧrМ спpияс виIIикI{ег{t{}o

взaсмовiдt{oси}I' кoли сТyДенT l{oже зaДaBaти aнaлoгiчнi
aбо iнrшi пиTa}Iня BикJIaДaчевi. Чaотo виклaдavi I{rХтyIоTь

циM Bи.цoM aктиBнoстi' ввaясatoчи зaйвим змiшryвaти пpo-
фесiйцv i oсoбисry сфеpи яtиTTя y poбoтi зi сryдентaми.
oднaк' нa нaшI IIoгЛя.ц' с ДоцiльниМ IIIyкaTи деякий бaлaнc
вiдкpитостj Nlя ПoДoлaнI{JI кyлЬTypних Ta МoBI{их бap'сpiв.

Haсryпним с пpoфесiйнa iдентифiкaцiя виклaдaua зi
стyДеF{TоM, щo сIIряМoBaI{a нa BияBЛrння пoToчнoгo рiвня
пpoфеciйноТ пi.цгoтoвки сТyДенTa y вiднotшеннi дисциплi-
tIи' щo BиBчarоTь. Пpи цьoшry викJla.цaЧrвi вaясливиM r
з'ясyвaти нaсryпнi aсПекти: пpичи}Iи нaвЧaння iнoземнoгo
cTyДенTa в yкpaiЪськoмy вyзi i мoтивaцiТо Дo нaBчaння, тoб.
To oонoBнi пpoфесiйнi iнтеpеси щoto oсвiти Ta пеpсIIекTи.
ви кaр'сpнoгo pyхy (для нoгo сTyДе}IT I{aBЧarTЬся). Утoннro-
сTЬся Taкoяt пpoфесiйний Дoовi.ц (в paмкaх дoслiдtкyвaнoТ
Дисциплiни), щo B)I{е виBчaB сЦ/ДенT близьке aбo пoеднaне
З тToToЧнoro ДиcциtlЛiноlо' Де ПpaцrоBaв, щo пoДoбaеться /
не пoдoбa€TЬся у .цaнiй пpедметнiй oблaстi.

Тaкохс BикЛaДaч пoBинrн пpr.цсTaвити оебе стyДенTaм
з пpoфесiйнoТ тoчки Зорy' a сaМе ДoсBiд poбoти y вyзi, дo.
свiд виклaдaнIIя ДисципЛiни, свo}о сфеpy нayкoBиx iнтеpе.
сiв, .цосвiд{ i квaлiфiкaцirо лiкapя.

Bищезaзнaченi кpoки Дoт]oмaгarоTЬ виклaДaчевi:
l ) сTBoриTи осoбистiсниЙ пopтprT гpyпи; 2) сфoprt,ry.
вaти пpoфесiйний пopтprT гpyпи; 3) пpедстaвити свiЙ
осoбиcтiсно-пpoф ес iЙниiт пoрTpеT отyДе}Iтaм ; 4 ) ствopити
кoнсTpyктивI{y aTМoсфеpy взaемoдiТ Ta BзaеMopoзyмiння
BикJIa.цaЧa З гpyпoto.

Ha цьoп.тy етaпi y овiДoмoстi сryлентiв неoбхiднo
сфopмyвaти uiтщy кaрTиI{y коМплекcy oнiкyвaнь щo.цo .цис.
циплiни. Пoмiченo, щo oснoBТIorо llpиЧинo}o пpикpoстей
i конфлiктiв y paмкax гpyIIoBoТ динaмiки е l{еBипpaвдaнi
(незaдoвoленi) oнiкyвaння членiв гpyпи' якi нaлaшrтoBy.
BaлИсЯ нa певний рrЗyлЬтaT i нe дoсягли йoгo. Пpияиноrо
t{еBДовoЛrниx oнiкyвaт{Ь € незДaтнiсть лiдеpa гpyпи сфop-
MyвaТи iх нa ПoЧaTкoBoмy етaпi взaсмодiТ. Caме ToMy' Ми
BBaэкaeМo етaп фopмyвaЕIr{я ouiкyвaнь щoДo вивvaемoТдис.
циплiни oсoбливо BaяJIивиM. Ha цьoмy етaпi виклaдauевi
необхiднo змiстовнo зpoбити двi pеui: BизнaчиTи пpoфе-
сiйнi oнiкyвaнHя сTy.центa y вiдноrшеннi пprдметa: пoтpеби
(що пoтpiбнo сryденry). бaжaння (щo хoтiлoся б) i пoбorо-
вaння (щo не пoтpiбнo / не xoтiлocя б); ДoBести дo сTyДrlr.
тiв цiлi, ЗaB,цaння, cТpyкTypy мaтеpiа.гliв , BvIДvI дiяльнoстi'
коt{TpoJIЬнi тoчки i т. iнlпе.

Baх<ливим е тe, щoб пpи фopмyвaннi oнiкyвaнь вiД ви.
Bчення пprДMетy Bиклa.цaЧ BияBляB гнyuкiоть i нaмaгaвся
BpaхoByBaти oнiкyвaння i пoтpеби, щo oзвуuенi гpyпolо
вiДнoснo Дисцигшliни. Звичaйнo, .цaнa гнyuкiсть 1Iе Мo)I(r

бyти безмipнorо i пoвиннa обмехсyвaтися вимoгaми oсвiт-
нix стaндapтiв BHЗ. УспirпнiстЬ Дaнoгo еТaщ/ зa.пеrкить бa-
гaTo в ЧoМу вiд yспiiшнoстi стBoprння спpияTЛивoТ aтмoс-
феpи спiлкyвaння пiД чaс 1-гo еTaIТy.

Bище зaзнaченi еTaПи пoвиннi ДoПoМoгTи: BикJIaДaЧе.
вi _ сфopпfyвaТи мoтивaцiЙний поpтpеT гpyпи щoДo .цис.
циплiни; сTyДеrrтaМ _ офoршryBaTи зaгzLJIЬI{y пеpспrкTивy
tliлей y paМкaх виBчaсмOгo IТpе,цМеT,v.

Нa нaсryпнoтury етaпi викJIaДaчевi необxiдt{o визI{aЧи.
тt,t oсобистiснo.пpофесiйнo.мoтивaЦiйний пopтpет Гpyпи з
МетoIо MaксиМilльнoi opiентaцiТ нa пoтpеби yvнiв y pal,{кaх
iонyтоuогo oсвiтньoгo стal{Дapтy,цисциIIлiни. !aний етaп

Maкcиildilllьнo реa.lliзyrться FIa пoчaTкoBоN,Iy етапi пpoцесy
нaBчaння, пpoте IIpoДoDкyс здiйснro BaTvIcЯ yПрoДoB}к всЬо.
го нaBчzUIьнoгo пpoцесy.

!ля йoгo yспirшноТ pеалiзaцiТ BapTo BизFIaчити нaсTyП.
нi кpoки.

1. ФopмyвaI{I{я мo.ЦyлЬI{oгo плa}ry (темaтиvнoТ пpoгpa.
ми).цисциплiни:

. Перопективний: oснoвнi TrМи (мoдyлi), щo пiДлягa.
Ioть BиBченнIо зa семесTр;

. Пoточний: питaння Bcеpе.цинi кохсногo Мoдyля, Мaте-
piaли, зaв.цal{ня нa нaЙ6лpт;кчий чaс.

2. ПpoгpaМa сaМoсTiйнoТ poбoти сTyДrнTa, щo BкJI}очaс
пеpелiк мaтеpiaлiв, спoсoби тa плaI{ iх виконaння.

3. ПpoгpaМa кoнTpoлю (потонний, прoмirкний, пiдсyм-
кoвий).

Тaкояt BDкJIиBиL,I с оpгaнiзaцiя ефективнoi взaсмодiТ зi
стyДенTaМи y гoДини ayДиTopниx зaнять. !ля цьoгo бyДе
коpисtIиM кеpyBaTися нaсTytlt{иМи IIpинциПaМи: ((МиI{yле,

тепеpitпнс. мaйбyтне>>, <дивеpсифiкoвaноТ комyнiкaцiТ>,
(a.цaптиB}loстi>.

Пpинцип ((MиIтyЛr, тепеpitшне. мaйбyтне>' Пpи пpoве.
.Ценнi ayДиTopl{иx зaI{яTЬ кopисIloю r кJIaсичtIa MrToДикa'
кoли нa пoчzlTкy зaняTтя пpoвoДитЬся oпитyBaЕНЯ"Гa TесTo.
вий контpoлЬ з пpойденoгo мaтеpiaлy, пoтiм poзгJlя.цarтЬся
i oбгoвoprоеTЬся пoтoчнa темa (щo в нiй не зpoзyМiлo для
сryдентiв i с вaжливиМ ДЛя зaсBorн}Iя теми), a в кiнцi .цa.

rтЬсЯ зaB.цaння I{a }raсTyПнr зaняТгя. Тaким ЧинoM фopшry-
етЬся нaстyПнa схемa poбoти: <Mинyле _ Кoнтpoль; Tепе-
pirпне _ oбгoвopення; Мaйбyтнс _ Зaвдaння>>.

Пpинцип <див еpоиф i кoвaнa кoмyн i кaцiя >. B aя<ливим

е те, щoб гpyIIoBa динaмiкa ilлajla нa yвaзi не тiльки пpя.
мi лiнiТ кoмyнiкaцiТ (вiд BикJIaДaчa Дo сTyДентiв)' aле й
звopoтнi (Fееdbaсk). Кpiм тoгo, вaiI<лиBиМи яBЛяtoTься i

гopизol{тallьнi лiнiТ кoмyнiкaцiТ (мiж сaMиMи стy.ценTa.
ми). Тoмy ЗaB,цaння викJlaДaЧa IIoЛягaс в оpгaнiзaцiТ зa.
няTЬ Tаким ЧинoМ' щоб всi сTyДrнTи i сaм виклaдav бyли
(Дo сTyпI{ими> ( в iдк pитт,lми ) .цля спiлкyвarr}rя. I.{я дo сry п.
нiсть Мoже IIoIIIиprовыTlz.cЯ i нa пoзaypoнний Чaс зa Дoпo.
МoгoIо електpoннoТ пorпти. Haявнiсть дивеpсифiкoвaних
лiнiй кoмvнiкaцiТ зниlкyе стprcи iзoльoвaнoотi i cтBoplоe
Дo.цaTкoвy мoтивaцirо y отyДенTiв .цo yнaстi в oсвiтньомy
пpoцесi.

Пpинцип ((a.ЦaпTивI{остi>. У пpoцеоi нaвчaння неoб.
xiДнo бyти гoтoBиМ .цo неспoДiвaниx подiй' щo гIoв'яЗaнi
зi сryДентaми: КyлЬrypний rшoк, пpoблеМи клiмaтичнoТ, нa.
coвoТ' xapнoвoТ aд{aптaцiТ. Bсе це Мo)I(е призвo.ЦиTи ,цo пo.
cтiйних нrTlopoзyМiнь i нaвiть зpивiв в освiтньoмy пpoцесi.
Tornry Ba)кJIивиМ с зaBж-ци МaTи зaпacниil плaн (baсkup plan)
нa BипaДoк }rеIlере.цбаченllх сиryaцiй. У цьoмy Mo)I(yтЬ Дo-
tIомoГTи дoбpе пpoДyМalla пpoгрaМa CPС, a тaкo}к poзBине.
нi сть кoшгyнiкaцiйнoТ склaдoвoТ.

Hеoбxi.цно вi,цзнaчитИ' Щo B yl\doвaх aктиBIIoго poзBи.
ткy iнфopмaцiйниx технолoгiй ефективнiсть кolиyнiкaцiй
зi сryДентaМи нe B oсTaннrо Чеpry зaпе}киTЬ вiд piвня iн-

фopмaцi йнoТ кoмпетенцiТ Bиклa'.цaЧa . laнa кoМПrTенцi я не.
poзpивнo пoB,язaнa з бaзовими i пpосyнy^Гvl|\|уI нaвичкal\ли
poбoти BикJIa,цaчa з кoМп'IоTеpoM' a сaMе pеДaкTopсЬкиМи
зaco6 aми, зaсoб aм и I\o/ЛЬТи М еД i a тa I нтеpнrToМ.

У зв'язкy з циМ BDкJIиBиМ с зaсToсyвaння пеpсoнaJТЬ.

нoгo caйry кaфедpи aбo виклa.цaЧa' ЯК iнстpyментy кorury.

нiкaцiТ. I-{е зaбезпеЧyе oтpиМa}Iня сТyДенTaМи iнфopмaцiТ
пpo poзкJla.ц ЗaняTь' кotlсyЛЬTaцiй, oзнaйомлення з poбo.
ЧиМи пpoгpaМaМи з .цисциплiни, .цoсТytry .цo l{aBЧaлЬнo.
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МrToДич}lих I\daтеpiа.гriв (посiбникiв, лекцiй, екзaмeнaцiй.
ниx Питaнь iт.iнtл.).

Bиснoвки : yз aГaлЬ нений .цo св i.ц в икJIaДaння i нф ектдiй-
I{иx хвopoб iнoземниM сTyДентaM, a сaМе Bище визнaченi
кpoки i пpинципи сПpия}oTь фoрмyвaнI{}о Ta кopиryвalrшо
нaBчaJIьнoгo ITpoце сy ; пoлегIIIrнню взarМoдiТ м iж BикJraДa.
чем i сryДr}ITaМи. ЗaпpoпoнoBaнa МoДелЬ opгaнiзaцiТ пpo-
цесy нaвЧaтНЯ Зa фaхoшr .цoпoМaГar BикJIaДaЧaм пiДвищити
якiсть i ефектlrвнiсть poбoти з iнoземниМи сTyДентaMи з

ypaХyBaнняM iх oсoбистicнo-пpофесiйнo-мoтивaцiйних
осoбливoотeЙ, cпpияе фopмyвaннro ouiкyвaнь вiД нaвчaль.
нoгo процесy.
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РRoFЕssIoNAL сOvIPЕTENсЕ oF SсIЕ,NTIFIс AND PЕDAGOGIс woRKЕR
As AN IIVIPORTANT сoМPoNЕNT oF TtIЕ QUALITY oF UNIVЕ'RSITY ЕDUCATION

L. ostapуuk

Bogomolеts Nаtionаl Mеdiсаl Univеrs iф

B стaттi I]риBе.цеt{ий aнaлiз вiтчизняних тa зapyбiжних Bи.цaнЬ щo,цо нaявнoстi тa змiсrу пpофесiйних сTaнДapтiв для
нayкoBo.Пrдaгогi.rних пpaцiвникiв (дaлi_ tIПП). ОлиcaниЙдосвiд HaцiонaльHoГo Ме.ц,иЧнoгo yнiвеpсиTrTy iм. o. o. Бoгoмoльця
(дaлi _ Унiвеpситет) з попoBненI{я oснoвI{oгo склa.цy HПП Ta BПpoBa'цжrння мiжнapoдниx сTaFIдapтiв ISo 900l:2008, що,цо.
зBoЛиЛо сисTеМaTизyBaТи Ta yДoскoнaЛИTИ ПpoЦrси yпpaвлiннЯ TaК|4|v1И ДoкyМенTaМи нa кaфедpах: регЛaментутонi BикЛa.ц'aнHя

нaBчaЛЬниХ JIисциIIЛiн, пiдтвеpдlкyюнi BикoHaItня Пpoцrсy Ta .цoкyМеI{Tи' щo пеpедбavaюTЬ ПrpgгЛяД пpouесiв кеpiвникoм тa
чЛrнaМи кoЛекTиBy з МеToIо йoгo yдосконaЛення. Bизнaченi кoМПеTеЕ{Tнoстi BикЛа,цaчa кaфrдpи B yМoBax сTyДrнToцrнTpoBaнoГo
нaвЧaння, BикЛaДaння, оpiснтовal{oГo нa pеЗ),ЛЬTaTИTa кoМПеTrнцiТ стyДrнтa. ЗaпpoпонoBaнa сисTеМa oцiнrовaння ефективнoстi
нaBЧaЛЬнoТ тa методиннoi poбoти виклaдaнiв.

Analysis оf Ukrainian and forеign publiсations about availabilitу and сontеnt of thе profеssional standards fоr sсiеntifiс and
pеdagоgiс wоrkеrs (sPW) is givеn in this artiсlе. Ехpеriеnсе оf Bоgomоlеts National Меdiсal Univorsity is dеsсribеd from thе

addition оf main storе оf SРW and frоm tlrе plantatiоn of thе intеrnatiоnal standards ISo 900l:2008, thus providing systеmatizatlon
and dеvеlоpmеnt оf mаnagеmrnt following doсumеnts at thе dеpaпmеnts: onrs proсlaiming tеaсhing оf aсadеmiс disсipIinе, adjusting
aсhiеvеmеnt оf thе prосеss' thе dосumеnts whiсh оffеr thе proсеss оf rеvision by thе Hеad and mеmbеrs of thе соllесtivе aiming to
pеrfесtion. Dеtеrnrinatiоn of thе Dеpartmеnt tеaсhеr.s сomprtrnсе aссording tо thе сondition of studеnt-сеntral studying, tеaсhing, that
is oгiеntеd to thе rеsults and соmpеtеnсе оf thе studеnt. Тhе sуstеm оf еstimation of еduсational and mеtlrodiсal work's еffесtivеnеss.
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ПPoФЕсtЙнд кOMПЕ,TЕIITI{IсTЬ
як BAN(ЛI4BA скЛAДOBA якOCTI

Bстyп. Bсесвiтня федеpaцiя меди.rнoТ oсвiти (BФМo)
poзpoбилa Мiжнapoднi стaндapTи Ме.циЧFIoТ оовiти (дaлi _
сTa}I.цapти B ФМo ), якi стo сyrоться y сiх тpьoх i f ф aз : бaзoвoТ
тa пicля'ципломноТ меДичнoТ oсвiти i безпеpеpB}loгo пpo-

фесiйнoгo poзBиткy (дaлi _ БПР), oсt{oBнotо МrToIо яких r
пoлiпtпення якoстi ме.цичнoТ oсвiти. B Стaндapтaх BФMo
пpидiляеться знaЧнa yBaгa BиМoгaм .цo пpoфеcоpcЬкo-
BикJIa'цaцЬкoгo cкJlaДy, .цo cистrМи пiдвищення квaлiф iкa.
цiТ виклaдauiв, зaохoЧенЬ зa yспixи тoшo [1].

Якiсть пiдгoтoвки BикJIaДaЧa тa якicть нaBчaння, щo
вiн зaбезпrЧyr с cкJIa.цoBими нaйвalкливitпих фaктopiв з

фopмyвaння якoстi oсвiгньoгo пpoцесy в yнiвеpситетi [2].
Aвтоpи пpoaнaлiзyвaли пpофесiйнi BиМoГи .цо виклa,цaчiв'

уяBлrншI пpo квarriфiковaнoгo BЧителя y pяДi кpaТн i ввa-

)I(aIоть' щo нaйбiлЬllI poзBиFIенo}o e систеМa стaндapтiв y
сфеpi пpoфесiйнoГo BикЛа"цaння, якa BикopисToByетЬcя y
CIIIA i включaе Tpи систеIvtи' щo описyIоTЬ BиМoГи .цо пo.
слi.цoвних rтaпiв кap' еpи BикЛa.цaЧa: BикJla.цaЧa.пovaткiвця,
кaнДи.цaтa y BикJIa.цaЧi, виклaдaua, якиitl вх<е зaймaeTЬся
пpoфесiйнoro .цiяльнiстro.

Пoкpoковий пiдxiд дo квaлi ф iкaцiйнoТ п i.цгoтoвки BикJIa.

.цaчiв МеДиЧнI,D( фaкyльтегiв yнiвеpситетiв BикopисToByrтЬся
y кpaiЪaх СBpoпи тa зaбезпеuyетЬся дифеpенцi йoвaними пpo.
гpaМaми з piзними теpмiнaми дlя piзнrл< piвнiв нaвuaнrrя [3].

B yмoвaх по,цaЛьш]oгo yПрoBaДx(еt{ня eвpoпеЙськoТ
кpеДитHo-тpaнcфеpноТ cистеми (€КTС) вi.цпoв iДнo Дo рекo-
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