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вивченні й психологічному обґрунтуванні засобів навчання та вдосконалення 

системи підготовки спеціалістів. 

Отже, вважаємо, що професійна підготовка майбутнього вчителя 

музичного мистецтва – динамічний процес, метою якого є формування 

професійної якості – готовності здійснювати процес освіти в середній школі 

засобами музичного мистецтва. Аналізуючи наукову літературу, ми дійшли 

висновків, що професійна готовність учителя – обов’язкова умова успішної 

педагогічної діяльності. 
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МЕТОДИЧНИЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ПЕРШОГО КУРСУ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ 

ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ 
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Забезпечення доступу студентів до якісних навчально-методичних 

матеріалів є важливою складовою якості освіти. Поряд  з лекційними та 

аудиторними заняттями, велика частина роботи студента є самостійною, для 

якої необхідна доступна література. 

Навчання іноземною мовою покладає на студентів додаткове 

навантаження у зв’язку з мовним та, навіть, можливо, психологічним бар’єром 

через перебування в новому середовищі тощо. Таким чином, поряд із 

зусиллями, спрямованими на оволодіння матеріалами в рамках навчальної 

програми, іноземні студенти мають адаптуватись до часто складних текстів та 

письмових матеріалів взагалі. 

Підготовка ж навчальних та методичних посібників є усталеною 

практикою кафедри, що відображає особливості навчальної програми  та 

використовувану методологію викладання. Так само, розробка 

посібника«Медицинская и биологическая физика. Адаптированный учебник 
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для иностранных русскоязычных студентов», в 2017 році стала частиною більш 

широкого підходу забезпечення академічного процесу на кафедрі, що 

згадується вище. Зосередивши увагу саме на потребах іноземних студентів, 

вдалося врахувати, на підставі багаторічного досвіду викладання їм та роботи з 

ними, їхні потреби, і таким чином полегшити їм доступ до знань.  

Посібник побудований на основі підручника для студентів медичних 

ВНЗ «Медична та біологічна фізика», який використовується як основний 

навчально-методичний матеріал для дисципліни «Медична та біологічна 

фізика». Це стосується структури та основного змісту, наведених у посібнику. 

При цьому, матеріал викладено доступно та більш стисло, з урахуванням 

мовних потреб іноземних студентів. Таким чином, у посібнику відображено 

зміст навчальної програми - тобто студенти забезпечені якісним матеріалом з 

точки зору наповнення підручника, і разом з тим їхній доступ  до знань, 

викладених у матеріалі полегшено за рахунок доцільної оптимізації тексту. Це 

надає студентові не лише кращу можливість ознайомитись з матеріалом, 

опанування якого від нього вимагається, але і надає йому додаткову мотивацію 

з огляду на відсутність необхідності долати труднощі, пов’язані з розумінням 

тексту, написаного для носіїв мови. 

Метою підготовки даного посібника, таким чином, був не лише 

методичний супровід навчального процесу, але і педагогічний елемент 

мотивації осіб, що навчаються.  

Різноманіття підходів та наявних навчально-методичних матеріалів 

відображає багатогранність і комплексність навчального процесу в ХНМУ. 

Здатність відповідати потребам різних груп студентів відображає можливість 

навчального закладу, зокрема, приймати у себе на навчанні студентів з інших 

країн і забезпечувати для них належний рівень вищої освіти. 
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Сучасні навчальні заклади звертаються до використання інноваційних 

технологій, а саме технологій мобільного навчання, які недостатньо 

дослідженні у теорії та практиці організації  мобільного  навчання у медичному 

коледжі. 

Аналіз робіт з проблеми підготовки студентів медичних коледжів до 

застосування інформаційних технологій у професійній діяльності показав, що 

розгляд даного питання сприяє впровадженню в навчальний процес медичного 

коледжу технології мобільного навчання. 
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