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Метою дослідження стало удосконалення сучасного лекційного контенту з клінічної дисципліни пропе-

девтики педіатрії для іноземних студентів з англійською мовою навчання. В ході дослідження викорис-

товували порівняльний аналіз, бібліографічний, описовий методи, проводили анонімне анкетування сту-

дентів. Виходячи з власного досвіду викладання дисципліни пропедевтика педіатрії, на кафедрі було 

створено англомовний лекційний контент для студентів-іноземців. В основі цього контенту - чітко 

структурована ретельно підготовлена мультимедійна лекція з налагодженим механізмом зворотного 

зв’язку з аудиторією та широким використанням ілюстративних матеріалів. З позицій студентоцент-

рованого підходу до навчання, підлягала ретельному вивченню точка зору студентів на якість лекцій та 

шляхи їх удосконалення. За даними анкетування, серед 185 опитаних студентів 84,9 % оцінили якість 

лекцій по п’ятибальній шкалі на «5» або «4», 13,5 % - на «3». Цікавими та корисними назвали лекції 90,8 

% респондентів, проте 27,6 % опитаних студентів відповіли, що не вважають лекції необхідною фор-

мою навчання. Найчастіше опитані студенти висловлювали пропозиції збільшити кількість ілюстрати-

вного матеріалу, надати можливість користуватись презентаціями лекцій під час самостійної підго-

товки і дозволити вільне відвідування лекцій. З огляду на попередній позитивний досвід розміщення на 

сайті текстового варіанту лекцій, розміщення повного пакету мультимедійних лекцій, на сайті кафед-

ри може виявитись корисним. Лекції є добре вивченою методичною формою занять, проте питання ор-

ганізації лекційного навчання залишаються актуальними. Результати анкетування студентів стосовно 

якості лекційного викладання на кафедрі свідчать про позитивну оцінку переважною більшістю респон-

дентів. Шляхи удосконалення лекційного контенту полягають ретельному методичному і технічному 

забезпеченні лекційних занять, використанні інноваційних технологій. Доцільним є розміщення мульти-

медійних лекцій на сайті кафедри для самостійного опрацювання студентами 
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1. Вступ 
В останні роки в багатьох закладах вищої осві-

тинашої країни проводиться підготовка іноземних 

студентів з англійською мовою навчання. Не є винят-

ком і медичні навчальні заклади. Так, на кафедрі 

пропедевтики дитячих хвороб Дніпропетровської 

медичної академії досвід викладання англомовним 

іноземцям становить більше 10 років. Протягом цьо-

го періоду проведене ретельне методичне забезпе-

чення процесу навчання, відпрацьовані власні підхо-

ди до подання лекційного матеріалу. Проте в ході 

попередніх досліджень [1] ми звернули увагу на не-

достатню життєздатність знань з пропедевтики педі-

атрії, яка викладається на нашій кафедрі студентам 3 

курсу, серед молодих лікарів. Отже, питання підви-

щення ефективності засвоєння лекційного матеріалу, 

а також організація проведення лекційних занять се-

ред студентів-медиків з англомовною формою на-

вчання на сучасному етапі потребує детального ви-

вчення. Вченими-фахівцями з педагогіки лекція розг-

лядається як організаційна основа для всіх навчаль-

них занять, у тому числі самостійних [2]. Водночас у 

методичній літературі висловлюються неоднозначні 

думки щодо необхідності лекцій. Прихильники тра-

диційної форми викладання [3, 4] вбачають її перева-

ги в тому, що лекція допомагає у достатньо економ-

ній формі сконцентрувати інформацію, передбачену 

змістом дисципліни, набагато швидше від друкова-

них видань відреагувати на зміни у законодавчій, 

нормативній базі, певною мірою компенсувати не-

стачу новітніх підручників і посібників. Завдяки лек-

ціям викладач має змогу прокоментувати тенденції за 

значної кількості різних, іноді протилежних, точок 

зору на певну проблему, зосередитися на найбільш 

складних питаннях, у яких студентові важко зорієн-

туватися самостійно, здійснювати емоційний і вихо-

вний вплив на студентів. Опоненти цієї точки зору  

[5, 6] вважають, що лекція не відповідає новітнім 

тенденціям підготовки фахівця, провокує репродук-

тивне навчання, в результаті чого гальмується творче 

самостійне мислення. Лекція засвоюється студентами 

недостатньо повно, до того ж часто перетворюється 

на переказ підручника. Проте найпоширенішою в 

літературі є думка, що відмова від лекцій знижує на-

уковий рівень підготовки студентів, порушує систе-

мність і рівномірність роботи у продовж семестру. 

Зазначені недоліки лекцій значною мірою можуть 

бути подолані правильною методикою і раціональ-
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ною побудовою викладання матеріалу. Окрім того, у 

навчальному процесі виникає низка ситуацій, коли 

лекційна форма навчання просто не може бути замі-

нена жодною іншою. Зокрема, коли новий навчаль-

ний матеріал з конкретної теми ще не відображений у 

наявних підручниках або деякі їх розділи інформа-

ційно застаріли; якщо окремі теми підручника особ-

ливо важкі для самостійного вивчення і вимагають 

методичного пояснення лектором; коли з основних 

проблем курсу існують суперечливі концепції (лек-

ція необхідна для їх об’єктивного висвітлення) і 

особливо в тих випадках, де важливий особистий 

емоційний вплив лектора на студентів з метою фор-

мування їхніх поглядів [3, 7]. Наприклад, А. П. Че-

хов так згадував про лекції свого викладача студе-

нтських років проф. Г. А. Захар’їна: «Вийшли лекції 

Захар’їна. Я купив і прочитав…Але, на жаль, є ліб-

рето, але немає опери. Немає тієї музики, яку я слу-

хав, коли був студентом.» 

Як відомо, новою парадигмою освітнього про-

цесу в вищій школі є студентоцентроване навчання, 

яке, передусім, передбачає участь студента в обгово-

ренні і удосконаленні освітнього контенту, врахуван-

ні результатів опитувань студентів під час прийняття 

управлінських рішень щодо підвищення якості освіти 

[8]. Сучасні дослідження, як вітчизняні, так і інозем-

ні, відносно анкетування студентів з багатьох питань 

організації лекційного викладання, різняться за ви-

сновками стосовно тривалості лекцій, їх наповнення, 

можливості вільного відвідання лекцій і навіть необ-

хідності читання лекцій взагалі [6, 9]. Вірогідно, це 

залежить певною мірою і від майстерності лекторів, і 

від дисципліни, що викладається, і від контингенту 

самих студентів та їх мотивації до навчання. Маючи 

за мету удосконалення викладання дисципліни, що 

вивчається на кафедрі, якісне навчання майбутніх 

лікарів, їх конкурентоспроможність, підвищення рей-

тингу навчального закладу, ми в ході цього дослі-

дження приділили увагу проблемам якісного подання 

лекційного матеріалу, наповненню лекційного конте-

нту, а також аналізу даних анкетування англомовних 

студентів-медиків, яких ми навчаємо, щодо оцінки 

лекційного навчання і шляхів покращеннясистеми 

лекційного викладання. 

 

2. Літературний огляд 
Велика кількість наукових робіт з педагогіки 

висвітлює питання якісного лекційного викладання. 

В них обговорюються основні принципи підготовки 

лекційного матеріалу, стандартизація основних по-

ложень лекції, використання сучасних технологій 

при підготовці лекції. Ретельна підготовка лекції, 

накопичення нових наукових даних, вибір сучасних 

технологій для викладання матеріалу, адаптація лек-

ції під особливості слухачів, зв'язок з наступною клі-

нічною практичною діяльністю, індивідуальний під-

хід викладача до теми лекції – ось основні складові 

якісної підготовки сучасної лекції [4, 10]. Недоліки 

лекцій як форми викладання значною мірою можуть 

бути подолані раціональними інноваційними підхо-

дами, які спроможні підвищити ефективність лекцій 

[10]. До інноваційних відносять такі основні форми 

лекцій, як: проблемна лекція; лекція з двома лекто-

рами; лекція-візуалізація; лекція із завчасно заплано-

ваними помилками; лекція-конференція або лекція-

консиліум. Цікавими методами організації лекційно-

го процесу можуть стати короткі інтерактивні вклю-

чення в лекційний процес, за допомогою яких студе-

нти зможуть проявити різні види активності, а викла-

дач вміло формує точку зору студента [11]. На думку 

науковців, значно підвищує ефективність лекцій про-

ведення дискусій. В ході лекційних занять ними ви-

користовується метод “мозкового штурму”, особливо 

під час вивчення нових понять і категорій. Студентам 

пропонується навести будь-які асоціації, що виника-

ють у зв’язку з цим поняттям. Асоціативні образи 

записуються на дошці, після чого аналізуються, сис-

тематизуються, при необхідності коригуються й офо-

рмлюються у визначення тієї чи іншої категорії. Ви-

значивши мету запровадження на занятті дискусії та 

організовуючи під час лекції дискусію, викладач по-

винен заздалегідь визначити місце дискусії у струк-

турі лекції і її тривалість, підібрати питання, та спла-

нувати підсумкове узагальнення [12]. 

Особливої уваги заслуговують питання викла-

дання іноземним студентам. Прагнення до пошуку 

найбільш сприятливих психолого-педагогічних умов 

для активізації та реалізації кращих властивостей і 

саморозвитку особистості спонукають англомовних 

викладачів до пошуку нових форм подачі лекційного 

матеріалу [13]. Автор дослідження вважає, що сучас-

не програмне забезпечення дозволяє створювати ав-

торські комп’ютерні анімаційні презентації лекцій, 

що оновлюються в міру необхідності.Анімаційні фі-

льми та матеріали,які містять елементи і положення, 

що потрібно виділити або підкреслити, роблять лек-

цію насиченою, динамічною, цікавою для слуха-

чів.Іноземні студенти відчувають складнощі при кон-

спектуванні лекцій, оскільки не можуть швидко та 

грамотно записати ключові положення, нові для них 

терміни, тому їм до початку лекції можна розробляти 

та пропонувати роздруківки, які можна скопіювати 

або сфотографувати в якості конспекту для самостій-

ної роботи. Наявність роздруківки в студентів під час 

лекції полегшує засвоєння матеріалу. При такій орга-

нізації студенти на лекції в основному слухають, від-

повідають на питання, обговорюють запропоновану 

тему. В результаті об’єм розглянутого матеріалузбі-

льшується. Вдома студент може ще раз переглянути 

лекцію та подивитися додатковий матеріал зданої 

теми. Список літератури та веб-сайтів надається на-

прикінці кожної лекції. 

В ході власного дослідження ми проводили 

аналіз анкетування студентів стосовно лекційного 

викладання. Тому нашу увагу привернули дані опи-

тування,запровадженого в Національному медично-

му університеті імені О. О. Богомольця. Результати 

опитування показали, що 36,5% студентів-

респондентів більшість (60 %) навчального матеріалу 

отримують під час усних лекцій, 30,3 % респондентів 

вважають, що під час лекцій вони набувають інфор-

мацію щодо певної теми лекції лише в обсязі 40 %. 

Основними недоліками існуючого формату лекцій 

студенти вважають повторення інформації з підруч-

ників/посібників і брак конкретних клінічних прик-

ладів і ілюстрацій. Оптимальним форматом лекцій 
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для клінічних кафедр студенти вважають такий: зага-

льна тривалість лекції має бути 45 хвилин і включати 

2 блоки по 20 хвилин; 5 хвилин перерва.Студенти є 

активними користувачами Інтернету. За умови наяв-

ності в мережі Інтернет широкого вибору тем відео-

презентацій та відео-лекцій потенційну зацікавле-

ність в них виявляють майже всі студенти (96,2 %), 

63,2 % планують користуватися ними кілька разівна 

тиждень [14]. 

Отже, незважаючи на широке обговорення в 

літературі, проблеми якісного викладання лекцій не 

можна назвати вирішеними. Лекція дає більше прос-

тору для творчої роботи викладача. Особистість лек-

тора, його ерудиція, професіоналізм, артистичні здіб-

ності суттєво впливають на доступність і якість лек-

ційного матеріалу. Відомо, що студенти-іноземці 

можуть мати низку труднощів під час навчання, але 

англомовне викладання є надзвичайно складним і для 

викладача. Тому раціональний і успішний на практи-

ці досвід викладанняангломовним студентам заслу-

говує на увагу. З позицій студентоцентрованого ви-

кладання точка зору студентів на освітній процес 

підлягає ретельному вивченню і її необхідно брати до 

уваги з метою підвищення якості викладання. 

 

3. Мета та завдання дослідження 

Метою дослідження стало удосконалення су-

часного лекційного контенту з клінічної дисципліни 

пропедевтики педіатрії для іноземних студентів з 

англійською мовою навчання, результатом чого буде 

якісна підготовка конкурентоспроможного фахівця, 

підвищення рейтингу навчального закладу. 

Для досягнення мети були поставлені наступ-

нізавдання: 

1. Вивчити сучасний досвід і методичні підхо-

ди щодо проведення лекцій з клінічних дисциплін.  

2. Висвітлити власний досвід щодо створення 

лекційного контенту і викладання на кафедрі дис-

ципліни пропедевтика педіатрії для англомовних 

студентів. 

3. З’ясувати думку студентів-іноземців з анг-

ломовною формою навчання про якість та шляхи 

покращення лекцій з пропедевтики педіатрії. 

4. На основі результатів дослідження окресли-

ти шляхи удосконалення викладання лекцій з дисци-

пліни пропедевтика педіатрії для студентів-іноземців 

з англомовною формою навчання.  

 

4. Матеріали і методи 

В ході дослідження використовували порівня-

льний аналіз, бібліографічний, описовий методи; 

проводили анонімне анкетування студентів.  

Анонімне анкетування щодо якості лекційного 

процесу проводили серед студентів-іноземців третьо-

го курсу, віком 20–25 років. Кількість опитаних сту-

дентів – 185, серед них 133 студента з Індії, 52 – з 

Ізраїлю. 

 

5. Результати дослідження та їх обговорення 
Протягом багатьох років єдиною уніфікова-

ною формою лекції на нашій кафедрі є мультимедій-

на презентація. Методичні переваги мультимедійної 

лекції полягають у тому, що студента легше заціка-

вити і навчити, коли він сприймає одночасно узго-

джені звукові і зорові образи, причому на нього здій-

снюється не лише інформаційний, але й емоційний 

вплив. Збільшення кількості органів чуттів, що задія-

ні в процесі сприймання інформації, призводить до 

зростання ступеня засвоєння матеріалу порівняно з 

традиційними методами [3].  

Класичні вимоги до якісної презентації – об-

меження кількості слайдів, крупний шрифт, широке 

використання ілюстративного матеріалу, якісне ви-

голошення лекції – добре відомі. В нашому випадку 

кількість слайдів обмежена до 40, кожний з них від-

биває основні положення у вигляді тез. Лекційний 

матеріал чітко структурований. Вступ часто містить 

цікавий клінічний випадок, або запитання для активі-

зації аудиторії. В основній частині передбачені коро-

ткі проміжні висновки, лекція ілюстрована фотогра-

фіями і схемами патологічних симптомів і синдромів 

у дітей, або короткими фрагментами фільмів. Прик-

ладами таких фрагментів можуть бути демонстрація 

безумовних рефлексів новонародженої дитини, особ-

ливостей кровообігу плоду, методики правильного 

прикладання новонародженого до грудей матері, та 

інші.Серед особливостей викладання лекцій на кафе-

дрі, на які ми звертаємо увагу, є обов’язкове прого-

лошення теми та мети лекції, з’ясування її актуаль-

ності. Ми практикуємо постійний зворотній зв'язок із 

слухачами за допомогою коротких питань, що підт-

римує живий контакт з аудиторією. Слід зазначити, 

що утримувати увагу студентів-іноземців протягом 

лекції є складним завданням. Більшість психологів 

впевнені, що студенти фізично не в змозі концентру-

вати свою увагу на матеріалі, що викладається, біль-

ше, ніж протягом однієї години. Ми не практикуємо 

перерву між академічними годинами під час лекції, з 

огляду на питання дисципліни, але робимо включен-

ня в лекцію цікавих відеоматеріалів, клінічних прик-

ладів, або інтерактивних запитань. Це сприяє розря-

дженню напруги студента і тим самим поліпшує 

сприйняття подальшого матеріалу.  

В сучасній літературі багато обговорюється 

питання відмови від лекцій, чи скорочення кількості 

лекційних годин. Проте навчальні програми поки що 

залишаються незмінними. Згідно з програмою, дис-

ципліна Пропедевтика педіатрії складається з  

150 годин, з них 30 годин лекційних. З нашої точки 

зору, в процесі навчання англомовних студентів в 

клініці відмовитись від лекцій неможливо, але є сенс 

також надати змогу студентам самостійно працювати 

з лекційним контентом. Протягом всіх років викла-

дання дисципліни пропедевтика педіатрії на нашій 

кафедрі ми розміщували матеріали лекцій у вигляді 

тез для самостійної підготовки студентів до лекції на 

сайті кафедри. Це виявилось вдалим рішенням, тому 

що, маючи роздруківки конспекту лекції або його 

електронний варіант, під час лекції студенти не від-

волікаються на конспектування, уважніше слідкують 

за основною думкою, кількість матеріалу, що можна 

розглянути за темою лекції, збільшується. Відомо, 

що студенти-іноземці пишуть повільніше, не встига-

ють, а тому часто відмовляються від ведення конспе-

ктів. Завдяки легкому доступу до матеріалів лекції, 

студенти мають змогу звернутися до лекції будь-коли 
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і бути впевненими в тому, що вони працюють з пер-

шоджерелом, а не конспектами, зробленими власно-

руч і тому, не виключно, з помилками. Крім того, 

студенти працюють з цими матеріалами під час само-

стійної підготовки до практичних занять чи модуль-

них контролів та під час написання учбової історії 

хвороби.  

Наприкінці лекційного курсу нами було про-

ведено анонімне анкетування студентів з метою оці-

нки якості лекційного контенту та його представлен-

ня, а також відношення студентів до лекцій з дисци-

пліни. Анкета включала наступні питання: 

1) Оцініть якість лекцій за п’ятибальною 

шкалою. 

2) Чи були лекції цікавими та корисними для 

вашого навчання? 

3) Чи вважаєте Ви, що лекції з даної дисциплі-

ни не потрібні? 

4) Ваші пропозиції щодо удосконалення лек-

ційного контенту на кафедрі? 

Результати анкетування студентів виявили на-

ступне. Серед 185 опитаних студентів 157 оцінили 

якість лекцій по п’ятибальній шкалі на «5»або«4» 

(84,9 %), 25 – на «3» (13,5 %), троє студентів не ви-

значились з відповіддю. Цікавими та корисними на-

звали лекції 168 респондентів (90,8 %) Проте велика 

кількість студентів, а саме 51 (27,6 %) відповіли, що 

лекції для них не є обов’язковими, оскільки є можли-

вість знаходити необхідний матеріал в підручниках 

чи в Інтернеті. Вочевидь, за оцінкою переважної бі-

льшості студентів, підхід до читання лекцій на кафе-

дрі виявився правильним, але не можна не прислуха-

тися до думки деяких студентів про доцільність від-

міни лекцій взагалі. Уявлення студентів про шляхи 

покращення лекцій були різними, але найпоширені-

шими пропозиціями були збільшити кількість ілюст-

ративного матеріалу і відеофільмів, надати можли-

вість користуватись мультимедійними презентаціями 

лекцій для самостійної роботи, а також були пропо-

зиції зробити відвідування лекцій вільним. Добре 

розуміючи, що мотивація до навчання у студентів-

іноземців різна, як різними є і самі студенти, ми, тим 

не менше, не можемо не звертати уваги на висловлені 

під час анкетування пропозиції студентів. 

Самостійна робота студентів є важливою 

складовою успішного навчання, і це дуже приваблює 

науковців з педагогіки. Сьогодні ж, ймовірно, є підс-

тави впровадити новий вид самостійної роботи сту-

дентів – це робота з матеріалами створеними на ка-

федрі мультимедійних лекцій, тим більше, що про це 

просять самі студенти.  

Зараз технічні можливості дозволяють поши-

рювати лекційний матеріал мережею Інтернет. Ми 

плануємо, і це здається доречним, розміщення лек-

ційних мультимедійних презентацій на сайті кафедри 

повністю. Протягом багатьох років ми розміщували 

тези лекцій (тільки текст, без ілюстрацій) на сайті 

кафедри і бачили, що студенти мають бажання отри-

мати саме ілюстровані слайди для подальшого само-

стійного вивчення. Фотографування слайдів відволі-

кають і лектора, і студентів. Основними причинами, 

чому викладачі проти повного розміщення лекційних 

матеріалів в вільному доступі для студентів, є пору-

шення авторського права і побоювання, що знизиться 

відвідування лекцій, або дисципліна студентів під час 

лекції.  

Повільно, слайд за слайдом, чи бігло вивчаючи 

наданий матеріал, в залежності від здібностей та ін-

ших причин, студент має змогу працювати в прита-

манному саме йому темпі, не змушений наздоганяти 

аудиторію, чи, навпаки, затримуватись на повністю 

зрозумілих йому питаннях. На допомогу зацікавле-

ним студентам викладач рекомендує додаткову літе-

ратуру, ті чи інші матеріали з мережі Інтернет. Таким 

чином студент привчається до самостійного пошуку 

літературних джерел, що приближує його до навчан-

ня за міжнародними стандартами і сприяє кращому 

засвоєнню дисципліни, що вивчається.  

 

6. Висновки 
1. Незважаючи на те, що лекції є добре вивче-

ною методичною формою занять, питання організації 

і удосконалення лекційного навчання залишаються 

актуальними і активно дискутуються в педагогічній 

літературі останніх років.  

2. Власний досвід і аналіз досвіду колег дозво-

лив нам розробити успішний лекційний контент для 

студентів-іноземців з англійською мовою навчання. 

Основною складовою цього контенту є чітко струк-

турована мультимедійна презентація, яка створена з 

урахуванням всіх загальних методичних вимог до 

неї. Суттєвими моментами є налагоджений механізм 

зворотного зв’язку з аудиторією, живий контакт з 

нею та ілюстративність, що підвищує доступність і 

зрозумілість лекційного матеріалу. 

3. Результати анкетування студентів стосовно 

якості лекційного викладання свідчать про позитивну 

оцінку лекцій переважною більшістю респондентів. 

Найпоширенішими пропозиціями студентів щодо 

удосконалення лекцій були збільшення кількості 

ілюстративного матеріалу і відеофільмів, вільний 

доступ до мультимедійних лекційних презентацій, а 

також вільне відвідування лекцій.  

4. Шляхи удосконалення лекційного контенту 

полягають ретельному методичному і технічному 

забезпеченні лекційних занять, використанні інно-

ваційних технологій. Доцільним є розміщення му-

льтимедійних лекцій на сайті кафедри для самостій-

ного опрацювання студентами. Це сприятиме кра-

щому засвоєнню матеріалу, підвищенню ефектив-

ності навчання і позитивно вплине на дисципліну 

під час лекції. 
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