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особливостей, що здатне поліпшити рішення не тільки навчальних, а й
сприяти вирішенню позанавчальних завдань і є найбільш оптимальною
системою викладання в медичних вишах.
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Актуальною задачею профільної клінічної кафедри є якісна додипломна
підготовка майбутнього лікаря, яка спрямована на розвиток та формування
професійних компетентностей. На кафедрі ортопедичної стоматології ХНМУ
студенти проходять навчання з 2�го по 5�й курс із поступовим ускладненням
тематики навчальної програми, узагальненням набутих знань і практичних
навичок. Але вимогою до успішного викладання та сприйняття вузькопро�
фільного клінічного курсу є належна підготовка з таких предметів, як хімія,
анатомія, гістологія, нормальна та патологічна фізіологія, патологічна
анатомія, біохімія, мікробіологія тощо. Важливою крім того є підготовка з
філософії та психології, які допомагають студенту осмислити й сприйняти
весь обсяг навколишнього інформаційного поля [1].

Сьогодні на стоматологічному факультеті нашого університету навчається ве�
лика кількість іноземних студентів, які потребують додаткового часу для адаптації.
Зазвичай іноземні громадяни, приїжджають на навчання на рік раніше, вивчають
мову, спілкуються й адаптуються в нашій країні. Цей етап відсутній для студентів,
які вступили на навчання з викладанням англійською мовою. Слід пам'ятати, що
вони приїхали з своїм світоглядом, звичками, традиціями, вони виховані в ін�
шому законодавчому й етичному полі. Часто ці студенти так і залишаються
в закритому англомовному середовищі, знання нашої мови обмежується
тільки побутовими питаннями, а прагнення української молоді до вільного спіл�
кування англійською мовою не дає змоги повноцінно вивчити особливості
чужої [2]. Тому іноземні студенти, залишаючись у культурному, етичному, пси�
хоемоційному замкнутому просторі, переносять своє специфічне ставлення
на навчання в університеті,  їх адаптивний період триває декілька років.
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Метою нашої роботи є надання рекомендацій до викладання профільної
дисципліни англомовним студентам з урахуванням особливостей поведінки
та періоду адаптації до навчального процесу.

З огляду на сказане, під час організації та проведення клінічних лекцій і
занять викладачу треба враховувати такі моменти:

1. Наявність прямо пропорційної залежності між рівнем етичного вихо�
вання та здобутої загальної освіти студента і його ставленням до навчання
в університеті, сприйняттям культурних звичаїв і традицій нової країни.

2. Відносно невелика кількість студентів належним чином володіє
англійською мовою. Зазвичай вони бігло спілкуються англійською, оскільки,
імовірно, саме на це було спрямовано їх навчання в загальноосвітній школі,
але не вміють писати, і це стосується як граматичної побудови речень
узагалі, так і граматики написання кожного слова зокрема. Тому в іноземних
студентів виникають труднощі із сприйняттям спеціалізованої професійної
інформації, особливо якщо потрібно вивчити декілька джерел, осмислити
їх і викласти в конспекті до практичного заняття, написаному від руки.

3. Упродовж навчання англомовні студенти потребують особливої уваги
викладача, більшої підготовки до заняття, використання презентацій, відео
та наочних посібників, тому що лише невелика частка підручників, що
рекомендовані навчальною програмою з ортопедичної стоматології, мають
переклад англійською мовою.

4. Особливістю практичних клінічних занять на кафедрі ортопедичної
стоматології є постійне спілкування з пацієнтами, які, проте, здебільшого
не є англомовними. Тому викладач повинен не тільки тримати під увагою
весь процес клінічного прийому й оцінювати знання та навички студентів,
але й бути синхронним перекладачем між студентом і пацієнтом.

Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо на необхідності надання
англомовним студентам на початку їх навчання в університеті більшої уваги,
яка повинна бути спрямована не тільки на їх скорішу адаптацію в новому
культурному та законодавчому середовищі, але й на сприйняття навчального
процесу, уміння працювати з літературою та накопичення набутих знань.
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Основною метою навчання в університеті є забезпечення високої якості
підготовки  майбутніх лікарів з урахуванням поєднання традиційних та нових
методів навчання. Це може бути виконано шляхом удосконалення фунда�


