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У статті обговорюються проблеми адаптації іноземних студентів до навчання в Україні, особливості тестового 
контролю на кафедрі анатомії людини та адаптації його для подальшого складання ліцензійних іспитів у вузі та на 
батьківщині.

In this article it discuss problem of foreing student adaptation to Ukraine education, particulary test control on anatomy 
subject and their adaptation for licension examination in our University and at home.

Вступ. Сьогодні в Україні найбільшою популяр- ним студентам вимагає від всіх співробітників ка- 
ністю серед іноземних громадян користуються ме- федри, особливо викладацького складу, не тільки 
дичні спеціальності, про що свідчить і найбільший високих професійних якостей, а й терпіння, людя- 
контингент іноземних студентів у медичних вузах. ності та вміння передати основу тих знань, які зна- 

Вінницький державний медичний університет добляться в подальшому для вивчення провідних 
більше сорока років з успіхом займається підго- медичних дисциплін.
товкою іноземних кадрів. За всі ці роки в універси- Кафедра анатомії людини є базовою та фунда- 
теті отримали освіту іноземні громадяни майже із ментальною не тільки тому, що анатомія -  це ос- 
70 країн світу. Накопичений досвід дає можливість нова медицини. Це -  перший і єдиний медичний 
говорити про університет як про вуз, який має ва- предмет на першому курсі. Тому робота на кафедрі 
гомий авторитет в питаннях навчання і виховання ускладнюється ще й тим, що іноземні студенти 
'поземних студентів-'“специфічноїсоціальної гру- повинні опанувати, крім “чужої”  для них російської
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"и, яку відрізняють від населення країни, де вони або української мови, міжнародну латинську 
(грецьку)термінологію, здатність самостійно пра
цювати з підручниками та спеціальною літерату
рою, анатомічним матеріалом, слухати та нотува
ти лекції, а також усно відповідати під час опиту
вання, заліків та іспитів, логічно та послідовно 
викладаючи набуті знання. Робота викладачів ка
федри може бути полегшена тісним співробітниц
твом з кафедрами російської та української мови, 
які щорічно повинні узгоджувати та координувати 
навчальні плани своєї роботи із кафедрами спец
іальних дисциплін, як це відбувається у нашому вузі

навчаються, мовний, психологічний, релігійний, ет- 
Н'ЧНИЙ та інші бар’єри” [І].
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[2]. Таке узгоджене навчання допомагає інозем
ним студентам активно брати участь у навчаль
ному процесі.

Насиченість навчального процесу першокурс
ників занадто великою кількістю предметів не дає 
можливості студенту зосередитись на головних 
дисциплінах. На нашу думку, є обгрунтованим і 
доцільним переглянути програми надоклінічному 
циклі навчання в бік зменшення годин для загаль
ноосвітніх предметів (релігієзнавство, політологія, 
соціологія, філософія тощо) і, відповідно, збільшен
ня для медичних дисциплін, зокрема анатомії лю
дини.

Наша кафедра за підтримки адміністрації, на
вчального відділу та деканату з роботи з інозем
ними студентами об’єднала заняття у блоки по 4 
навчальні години, що дає можливість повільного 
та найдетальнішого розбору як вивченого матері
алу, так і пояснення нового. Неабияку роль відіграє 
можливість індивідуальної роботи викладача зі сту
дентом під час виготовлення анатомічних препа
ратів навчального та демонстраційного призначен
ня (не тільки під час занять, але й позааудиторно). 
Такий підхід допомагає молодим ’’спеціалістам” 
отримати перші навички роботи з медичним інстру
ментарієм.

Робота кафедри побудована таким чином, що 
кожен день чергує відповідальний співробітник, від 
якого іноземний студент може отримати пораду, 
допомогу у вивченні матеріалу, оволодінні та роз
ширенні мовних горизонтів.

Хоча анатомія людини є фундаментальною, кла
сичною наукою, вона залучає нові методи вивчен
ня будови тіла людини. Знайомство з медичною 
освітою за кордоном, впровадження в Україні ме
тодів тестового контролю знань студентів вима
гає впровадження таких засобів у систему навчан
ня та контролю, що значно збагачує рівень теоре
тичних знань, не викреслюю чи традиційних 
анатомічних методів.

Неможливо спростувати істину, що традиційна 
співбесіда екзаменатора та студента є основним, 
найбільш об’єктивним методом визначення рівня 
знань та клінічного мислення студента, оскільки 
вища освіта передбачає не тільки оволодіння спе
ціальністю, але й вміння переконливі довести свою 
думку до людей різного рівня освіти, світогляду, 
загальної культури тощо. Але зростання ролі стан- 
дартизаціїоцінки знань іноземних студентів за си
стемою тестових ліцензійних інтегрованих іспитів 
вимагає від викладачів кафедри пошуку і викорис

тання новітніх педагогічних технологій в проведенні 
практичних і підсумкових занять, лекцій та іспитів. 
Впровадження тестового контролю є конче необх
ідним. Студенти вперше зустрічаються з такою 
системою контролю знань, яка їх буде супровод
жувати протягом усього періоду навчання, при от
риманні диплому, післядипломної підготовки та 
працевлаштуванні у себе на батьківщині.

Кафедрою розроблені тестові пакети різного при
значення (для опитування на окремому занятті, 
залікові та екзаменаційні) та різного ступеня склад
ності. Першим є базовий рівень знань (1 ступінь 
складності) -  це той мінімум, без опанування яко
го студенти не можуть отримати позитивну оцінку 
і не мають морального права на подальше навчан
ня, оскільки лікар відповідає за життя людини. З 
урахуванням цього положення, складання комп’ю
терного тестування та практичних навичок є про
хідним для складання іспитів. Перевіркою необхі
дного базового рівня теоретичних знань є також 
знання латинської та української (російської-) тер
мінології.

Прогресивним кроком у навчанні іноземних сту
дентів було впровадження на Україні медичних 
ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-1”. Крім 
отриманої первинної бази даних, за якою навчають
ся студенти, кафедрою розроблено більше 200 си
туаційних завдань за всіма темами, які допомага
ють їм не тільки виробити клінічне мислення, але 
й на відповідному рівні вирішити запропоновані цен
тром контролю екзаменаційні завдання. Після по
вернення на батьківщину при працевлаштуванні 
вчорашні студенти здають “професійні” іспити у 
вигляді відповідних тестів. Для полегшення адап
тування до вимог освіти їх країни співробітники 
кафедри використовують для навчання та опиту
вання тести різного рівня складності англійською 
мовою, отримані із системи InTepneT(USMLE Step 
1/ Step 2 and ECFMG English Test) та за допомо
гою колишніх студентів нашого вузу. При складанні 
тестів використовується рейтинговий (відсотковий) 
рівень оцінки знань.

Висновок. Таким чином, абсолютно очевидно, 
що робота з іноземними студентами, в тому числі 
викладання анатомії людини, не може бути копією 
роботи з вітчизняними студентами. Вона вимагає 
серйозних професійних змін, адаптації до умов, в 
яких опинились самі студенти і викладачі, враху
вання специфіки і важливості предмета для подаль
шого засвоєння медичної науки в цілому і адап
тації при працевлаштуванні.
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STUDYING OF THE WAYS OF FOREIGN STUDENTS’ LEARNING
ACTIVITY IMPROVEMENT

L.G. Shapoval, N.M. Tkatchuk, Ye.R. Grabovetskaya, V.N. Petiunina
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У статті розглянуто деякі принципи шляхів підвищення пізнавальної діяльності іноземних студентів першого 
курсу з урахуванням особливостей такого контингенту. Серед них: відбір та побудова навчально-методичної літера
тури, організація самостійної роботи студентів, об’єктивний контроль знань та формування психологічного кліма
ту в навчальних групах.

Some ways of learning activity improvement of the first year foreign students are considered in the article. Teaching 
perculiarities of thise contingent are taken into consideration. Among them there are: selection and development of 
educational and methodical literature, organization of students’ selfwork, objective evaluation of their knowledge and 
formation of psychological atmosphere in educational groups.
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Потреба, бажання -  основна рушійна сила пове
дінки людини. Мотиви як психологічні фактори зай
мають провідне місце в поведінці особи. Тому од
ним з головних завдань вищої школи є вивчення та 
формування мотивації студента до основного виду 
його діяльності -  навчання.

Аналіз навчальної діяльності іноземних студентів 
у вищих навчальних закладах дозволив виділити в 
ній деякі специфічні особливості. По-перше, це на
явність значною мірою мовного бар’єру для тих, 
хто навчається українською, російською та анг
лійською мовами. Останні здебільшого з арабсь
кого світу, Північної Африки, Індії і англійську ви
користовують як другу мову.

По-друге, студенти приходять до вузу з величез
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ною різницею в рівні підготовки з фундаменталь
них дисциплін. По-третє, як правило, такі студенти 
зараховуються до вузу не з першого вересня, а 
протягом двох-трьох місяців, що ставить їх у нерівні 
умови вже на перших рубежах контролю знань.

Наявність досить складного матеріалу, який про
понується їм вже на першому курсі, викликає роз
губленість, страх неспроможності оволодіти 
складним навчальним навантаженням та невміння 
організувати особистий час для самостійної робо
ти. Все це формує негативний підхід до навчання, 
низький рівень мотивації.

Прагнення підвищити ефективність навчального 
процесу, скоротити період адаптації у вузі стиму
лює пошук нових шляхів та механізмів, що мають 
сприяти якісному засвоєнню навчального матері
алу та формуванню в них вмінь та навичок. Серед 
них: відбір та побудова навчально-методичної
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