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Наголошено на актуальності проблеми фахової підготовки іноземних студен-
тів V курсу з англомовною формою навчання та розглянуто досвід організації викладання 
дисципліни «внутрішня медицина». З метою забезпечення якісної підготовки майбутнього 
фахівця наведено підходи до викладання лекційного матеріалу, проведення практичних за-
нять, контролю якості підготовки студента та можливості отримання додаткових матеріалів 
для самостійної роботи студента. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови-
ми та практичними завданнями. Престижним і важливим напрямком діяльності вищого 
навчального закладу (ВНЗ) є підготовка висококваліфікованих спеціалістів з числа іноземних 
громадян, особливо, враховуючи прагнення українського суспільства до євроінтеграції. Ви-
кладання дисциплін англійською мовою суттєво підвищує конкурентоспроможність ВНЗ на 
міжнародному просторі вищої медичної освіти, активізує міжнародне співробітництво, уч-
асть у грант-проектах та дає змогу активно користуватися англомовними інформаційними 
ресурсами [1, с. 118]. Навчання іноземних громадян англійською мовою – вагомий чинник 
зміцнення авторитету та престижу ВНЗ, окрім того, сприяє підвищенню фахового рівня ви-
кладачів та їх педагогічної майстерності. З метою підвищення якості підготовки англомов-
них іноземних студентів в Дніпропетровській медичній академії постійно здійснюються ате-
стації викладачів та їх розподіл на групи з високим рівнем підготовки, достатнім та середнім 
рівнями володіння англійською мовою, впроваджені заняття щодо підвищення рівня воло-
діння англійською мовою для викладачів академії [2, с. 60].   

Для покращення організації навчального процесу необхідне постійне оновлення мето-
дичних підходів викладання англомовним студентам та забезпечення їх навчальним матеріа-
лом з урахуванням сучасних вимог до якості підготовки медичних фахівців. Англійська мова 
є однією з основних мов, яка використовується в міжнародних наукових інформаційних дже-
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релах. Завдяки використанню в навчальному процесі англійської мови, для іноземних студе-
нтів відкриваються  можливості продовження освіти та працевлаштування  в будь-яких краї-
нах світу. Викладацький склад кафедри внутрішньої медицини 2 постійно працює над удо-
сконаленням викладання англомовним студентам в умовах кредитно-модульної системи. 

Мета статті: аналіз досвіду викладання внутрішньої медицини англомовним студен-
там 5 року навчання на кафедрі внутрішньої медицини 2 ДЗ «Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України». 

Виклад основного матеріалу. В умовах кредитно-модульної системи організації нав-
чального процесу на кафедрі внутрішньої медицини 2  Дніпропетровської медичної академії 
вимоги до іноземних студентів не відрізняються від вимог до вітчизняних студентів. Навча-
льний процес здійснюється з застосуванням затвердженої навчальної програми з «Внутріш-
ньої медицини» для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України напряму 1201 «Ме-
дицина» за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 
7.12010003 «Медико-профілактична справа». Згідно робочої програми (2015р.), на кафедрі 
внутрішньої медицини 2  викладається « Внутрішня медицина, модуль 2» для студентів 5-го 
курсу (всього годин – 240/8 кредитів). Методичне забезпечення оновлюється кожного року 
та є доступним у викладенні. Колективом кафедри розроблена база підібраних тематично 
клінічних випадків, ситуаційних завдань, приклади результатів  різноманітних лабораторних 
та функціональних методів обстеження хворих, які активно використовуються для проведен-
ня практичних занять з англомовними студентами. Щорічно викладачами проводиться робо-
та з впровадженням новітніх та сучасних  досягнень медицини в педагогічний процес.  

Засвоєння дисципліни передбачає освоєння  лекційного матеріалу  (30 годин), прове-
дення практичних занять (100 годин), семінарських занять (20 годин) та самостійна робота 
студентів (90 годин). Беручи до уваги швидкість оновлення наукової інформації, ми вважає-
мо за потрібне збільшення кількості лекційних годин у порівнянні з типовою програмою. З 
метою покращення контролю засвоєння навчального матеріалу були введені 20 годин семі-
нарських занять.  Лише комплексний підхід до організації навчального процесу з включен-
ням лекційного матеріалу, проведенням практичних занять, можливістю отримання додатко-
вих матеріалів для самостійної роботи студента може забезпечити якісну підготовку майбут-
ніх фахівців.  

Лекційний матеріал залишається  однією з провідних форм навчання, що дає змогу 
визначити актуальність проблеми, демонструє сучасні рекомендації щодо визначення етіоло-
гії, патогенетичних механізмів розвитку, діагностичних підходів та новітніх методів ліку-
вання  захворювань внутрішніх органів за основними темами. Спираючись на наш досвід, 
для викладання іноземним студентам з англомовною формою навчання найбільш підходить 
лекція-конференція, яка дає змогу студентам братити активну участь в навчальному процесі. 
На кафедрі лекції презентуються  на мультимедійному проекторі і поєднують у собі слайди 
та фрагменти відео-/фотоматеріалів для найкращого засвоєння та сприйняття матеріалу, який 
постійно оновлюється. На лекціях студенти отримують знання на рівні ознайомлення і лише 
практичні заняття створюють умови для оволодіння навиками та закріплюють знання на які-
сному рівні.   

 Завданням викладача при викладанні навчального матеріалу є навчити правильно 
планувати роботу, систематизувати знання та вміння. При підготовці до практичного заняття 
студент має засвоїти етіологічні аспекти, знати головні патогенетичні механізми розвитку 
захворювань, вміти сформулювати провідний синдромокомплекс на тлі аналізу симптомів, за 
яким проводитиметься диференційна діагностика, сформулювати попередній діагноз та при-
значити відповідне лікування. При проведенні практичних занять зі студентами викладачами 
кафедри активно використовуються різноманітні схеми, таблиці, ілюстрації, фотографії, які  
відповідають темам занять. З метою закріплення навчального матеріалу практичні заняття 
обов’язково включають проведення роботи біля ліжка хворого та відвідування діагностичних 
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кабінетів. Враховуючи незначний відсоток пацієнтів, які вільно володіють англійською мо-
вою, виникають певні труднощі в самостійному спілкуванні студентів з пацієнтами, що пот-
ребує присутності викладача, пояснень  та перекладання результатів лабораторних та додат-
кових методів досліджень. Для формулювання клінічного мислення в навчальному процесі 
обов’язково застосовується проведення дискусійного обговорення та розбір клінічної ситуа-
ції. Під час обговорення студенти роблять акцент на обґрунтуванні виявлених змін, дифере-
нційованому підходу призначення методів діагностики та обґрунтуванні етіотропного, пато-
генетичного, симптоматичного лікування з урахуванням індивідуального підходу до перебігу 
захворювання у конкретного пацієнта. Під час дискусії стосовно призначення лікувальних 
засобів, викладач зазначає міжнародну назву ліків та назву, під якою препарат вживається в 
нашій країні. Колектив кафедри розробив перелік практичних навичок і вмінь англійською 
мовою, який є обов’язковим для оволодіння: трактовка результатів електрокардіографічного 
дослідження, оволодіння навиками реєстрації електрокардіограми, трактовка результатів ре-
нтгенологічних досліджень, лабораторних досліджень крові, сечі та ін.,  підрахунок швидко-
сті клубочкової фільтрації, вимірювання артеріального тиску, визначення ризиків щодо сер-
цево-судинних захворювань та ін.  

З метою підвищення мотивації до навчання та зацікавленості в отриманні нових знань 
та вмінь на кафедрі проводяться конференції з залученням іноземних студентів. Студентам 
пропонується робота над мультимедійними презентаціями за темами, які винесені на само-
стійне опрацювання з наступним обговоренням матеріалу між усіма студентами та виклада-
чами. Під час конференції англомовні студенти також отримують нові відеоматеріали, схеми, 
таблиці, приклади складних клінічних ситуацій та фотоматеріали.  Студентам пропонується 
підготувати реферати з ціллю більш поглибленого ознайомлення із сучасними напрямками 
діагностики та лікування. Самостійна підготовка студентами презентацій та рефератів є ва-
гомим аспектом мотивації отримання додаткових балів.  З січня 2017 р. на кафедрі забезпе-
чений вільний доступ студентів до комп’ютерного класу з  Internet-ресурсом та навчальними 
матеріалами, які можуть додатково використовуватися студентами для підготовки до прак-
тичних занять (накази МОЗ України з протоколами діагностики і лікування захворювань 
внутрішніх органів, європейські та американські guidelines, електроні версії провідних фахо-
вих науково-медичних англомовних видань, бібліотека сучасної англомовної літератури).  

Ступінь оволодіння навчальним матеріалом оцінюється комплексно викладачем на-
прикінці кожного практичного заняття (за 4-бальною шкалою) з урахуванням усної та/або 
письмової відповіді на запитання, роботи біля ліжка пацієнта, оцінки ступеня оволодіння 
практичними навичками і вміннями. Проміжний контроль виконується з використанням ана-
лізу виконання тестових завдань з бази «Крок-2». Тестування є обов’язковим методом оці-
нювання отриманих знань, який забезпечує індивідуальну роботу з базою завдань та  виклю-
чає суб’єктивну оцінку  засвоєння навчального матеріалу студентом з боку викладача.  

Навчання іноземних студентів англійською мовою виявляє певні проблеми. Перша з 
них – робота біля ліжка пацієнта. Ми вважаємо, що для покращення навчального процесу 
студентів з англомовною формою навчання з початкових курсів необхідно орієнтувати на 
необхідність вивчення мови країни, в якій вони проходять навчання. Друга проблема – необ-
хідність підготовки студента до ліцензійного екзамену у своїй країні. Безсумнівно, це за-
вдання самого студента. Однак ми вважаємо, що використання навчальних тестів країн, звід-
ки приїхали студенти, підвищить якість їх навчання в наших вузах. 

Третя проблема - відмінності в рівні підготовки та індивідуальні особливості кожного 
студента. Вважаємо, що впровадження інформаційних технологій може допомогти в її вирі-
шенні. 

В цілому робота з цим контингентом студентів безумовно цікава викладачам і активує 
їх творчий пошук нових технологій навчання.  
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З метою контролю навчальної дисципліни та успішності викладачами кафедри прово-
дяться відпрацювання занять, які не були відвідані студентами. Відпрацювання занять вклю-
чає теоретичну підготовку – реферат за темою, практичну частину – робота біля ліжка паціє-
нта та обов’язкову відповідь на запитання викладача.  

 Висновки. Підвищення якості підготовки іноземних студентів потребує постійного 
оновлення  лекційних та методичних матеріалів, підготовки англомовних посібників, які  ви-
користовуватимуться  студентами при підготовці до практичних занять. Впровадження в на-
вчальний процес сучасних наукових досліджень на засадах доказової медицини, розбір клі-
нічних ситуацій сприяє формуванню клінічного мислення у студентів. Важливим є забезпе-
чення англомовним студентів якісним і сучасним навчальним матеріалом. Організація нав-
чальних процесу англомовних студентів потребує творчого підходу до викладання навчаль-
ного матеріалу та подальшого удосконалення професійних навичок викладачів з необхідним 
рівнем володіння англійської мови. 
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