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Мосьпан Н. В., Сліпчук В. Л. (Київ, Україна)
ПОТРЕБИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В УКРАЇНІ
У тезах представлено результати опитування іноземних студентівмедиків першого курсу, вибраних випадковим чином, щодо поточних
проблем та перспектив в Україні, яка стає країною для отримання вищої
медичної або фармацевтичної освіти іноземними студентами, переважно з
Азії та Африки.

Mospan N., Slipchuk V. (Kyiv, Ukraine)
INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS’ NEEDS IN UKRAINE
The theses present the survey results of foreign first-year medical students,
randomly selected, on current problems and prospects in Ukraine, that is becoming
a higher medical or pharmaceutical education destination for foreign students,
mainly from Asia and Africa.
Внаслідок пандемії COVID-19 мобільність іноземних студентів в ЄС
опинилася під загрозою зменшення, але намітилась тенденція до збільшення
їхньої кількості в інших країнах світу, зокрема в Китаї [1] та Австралії [2]. В
Україні також збільшується кількість іноземних студентів (64,000 осіб у
2017 р.), переважно в медичних університетах [3].
Ці тенденції сфокусували наше дослідження на вивченні поточних
потреб (країна походження, освіта, переваги курсу, задоволеність, способи
фінансування навчання) та перспектив (кар’єрні плани) іноземних студентівмедиків. Дослідження базується на опитуванні 60-ти студентів-іноземців
першого
курсу
Національного
медичного
університету
імені
О. О. Богомольця, де протягом останніх років спостерігаються тенденції до
збільшення кількості іноземних студентів. Вважаємо, що результати одного
університету, який знаходиться в столиці країни, можуть відображати
загальну ситуацію в Україні. Таким чином, опитування, проведене в
університеті в 2019 році, виявило наступне:
1. Іноземні студенти-медики походять переважно з Азії, Африки та
республік колишнього СРСР. Основними країнами походження іноземних
студентів є Іран, Єгипет та Марокко.
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2. Серед причин вибору іноземними студентами України місцем для
навчання – задоволення країною (36,20%), якісна освіта та поради друзів
(31,03%), географічне розташування країни (25,86%). Це свідчить про те, що
при виборі країни для навчання іноземні студенти переважно покладаються
на досвід попереднього покоління іноземних студентів, які, ймовірно, вже
вчилися або відвідували Україну раніше. Вони були задоволені якісною
медичною освітою. Географічне розташування країни відіграє важливу роль,
оскільки може бути гарним місцем для подальшої мобільності студентів або
роботи.
3. Серед причин вибору іноземними студентами Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця місцем для навчання є такі:
поради друзів (50%), високоякісна освіта (41,38%) та інформація про курс
(20,70%). Це свідчить про те, що, обираючи країну для навчання, іноземні
студенти також покладаються переважно на досвід попереднього покоління
іноземних студентів, які, ймовірно, навчалися в цьому університеті. Вони
залишаються задоволеними якісною медичною освітою в університеті.
Інформація про курси на сайті також відіграє важливу роль у залученні нових
іноземних клієнтів освітніх медичних послуг.
4. Найбільш затребуваною програмою іноземними студентамимедиками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у
2019 році є «Стоматологія» (83%), «Медицина» (14%), «Фармація» (3%).
5. Способом фінансування навчання іноземними студентами-медиками є
переважно гроші батьків (87,72%). Студентські гранти (3,51%) та державне
фінансування (1,75%) є менш поширеними.
6. Подальші плани кар’єри іноземних студентів-медиків показують, що
більшість із них планують повернутися додому і працевлаштуватися там
(43,86%), тоді як 29,82% респондентів мають інші плани. Важливо зазначити,
що 15,79% респондентів розглядають Україну як майбутнє місце роботи. ЄС
як майбутнє місце роботи приваблює меншість респондентів – 10,53%.
Результати дослідження показують, що Україна є не лише одним з
найбільших постачальників міжнародних студентів до ЄС в ЄПВО, але вона
також є країною для отримання вищої освіти іноземними студентами,
переважно з Азії та Африки. Україна як країна для навчання приваблює
іноземних студентів-медиків по-перше, високоякісною освітою, а потім
доступною платою за навчання. Програми, що викладають англійською,
стають все більш затребуваними іноземними студентами-медиками. Деякі з
них навіть розглядають Україну як місце майбутньої роботи. Варто
зазначити, що через збільшення кількості іноземних студентів у
національних медичних університетах їхні поточні потреби та перспективи
вимагають регулярного моніторингу та спеціальних досліджень з боку
університетів та уряду. Такі заходи сприятимуть корегуванню міжнародної
стратегії університетів та координації національної освітньої політики.
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Богуславька Ю. Ю., Огренчук Ю. О. (Одеса, Україна)
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ ТА ЙОГО ПРОЯВИ У
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У тезах розкрито актуальність проблеми посттравматичного синдрому,
причини його виникнення та симптоми прояву. Також було зазначено
необхідність більш глибокого вивчення методів лікування або профілактики
посттравматичного синдрому.

Bohuslavka Y., Ogrenchuk Y. (Odessa, Ukraine)
POSTTRAUMATIC SYNDROME AND ITS DISPLAYS
IN MODERN SOCIETY
In the theses was explored the actuality of the problem of post-traumatic
syndrome, along with the causes and the symptoms of the said diagnosis. Also was
indicated that there was a need of research for more advanced methods of
treatment and prevention of post-traumatic syndrome.
Сьогодні в нашій країні через складну соціально-економічну та
суспільно-політичну ситуацію спостерігається помітне підвищення кількості
випадків, в яких можливе виникнення різноманітних психологічних розладів.
Зростає ризик потрапляння під дію стресових чинників, збільшується їх
кількість та інтенсивність, вони поширюються серед певних категорій
населення. Особливо критичного рівня стресові чинники досягають серед
учасників АТО, адже психоемоційний стан людини під час бойових дій
піддається суттєвому тиску та стає причиною виникнення психологічних
розладів.
В літературі посттравматичний стресовий розлад визначають як
непсихотичну відстрочену реакцію на травматичний стрес, що може
призвести до психічних і поведінкових порушень. Коли людина потрапляє
під дію фактору, що перевищує межі її досвіду та здатний викликати дистрес,
є ризик виникнення ПТСР. Серед основних симптомів синдрому ПТСР
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