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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток світового суспільства, інтеграція України 

у міжнародне співтовариство, поширення економічного, культурного, освітньо-

наукового співробітництва між країнами, зумовлює потребу вдосконалення вищої освіти, 

активізує пошук шляхів підвищення якості підготовки іноземних спеціалістів для всіх 

галузей господарської діяльності, зокрема, для медичної. Особливістю такої підготовки є 
формування готовності спеціалістів-медиків до професійного спілкування, що є базисом 

для їх ефективного навчання, отримання професійної освіти у вищих навчальних 

закладах України, й водночас, важливою умовою ефективної фахової роботи в медичній 

галузі. Парадигма модернізації професійної підготовки спеціалістів-медиків обумовлена 
нормативним підґрунтям, а саме: Державною національною програмою «Освіта» 

(«Україна XXI століття») (1993 р.), Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної 
освіти (2003 р.), «Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXI столітті» 

(2004 р.), «Концепцією розвитку вищої медичної освіти» (2008 р.), Законом України 

«Про вищу освіту» (2014 р.). 

Необхідність дослідження та вирішення окресленої проблеми, її актуальність і 
своєчасність, зумовлені наявними суперечностями між: 

– зростанням вимог до фахівців-медиків у контексті інтеграції України до 

світового простору та недостатньою зорієнтованістю вітчизняної системи їх 

професійної підготовки на міжнародні стандарти; 

– об’єктивною потребою медичного співтовариства в забезпеченні організації 
ефективної підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування та недостатнім рівнем науково-теоретичного і методичного забезпечення 

цього процесу; 

– усвідомленістю педагогічною наукою багатогранності та складності процесу 

формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування, де провідне місце належить сучасним інноваційним засобам й 

інтерактивним технологіям навчання та домінуванням традиційного підходу до 

організації освітнього процесу у вищих медичних навчальних закладах.  

Провідні ідеї роботи ґрунтуються на визначних концептуальних працях 

вітчизняних і зарубіжних учених у таких напрямах, як: теоретико-методичні основи 

професійної освіти (Н. Волкова, С. Гончаренко, О. Гура, І. Драч, М. Дяченко, 

Л. Єлагіна, Л. Зеліско, В. Кушнір, О. Харгі); теоретичні положення професійної 
мовної підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах (А. Арутюнов, 

Р. Браун, Н. Гальскова, К. Гейченко, М. Гончарова, О. Леонтьєв, С. Ніколаєва, 
І. Семененко); концептуальні засади підготовки майбутніх медичних працівників до 

професійного спілкування (Е. Акаєва, М. Барсукова, К. Беррі, С. Болен, С. Борзенко, 

В. Жура, Н. Літвиненко, С. Маталова, Дж. Сільверман); наукове обґрунтування 

особливостей професійного спілкування (Л. Бейлинсон, Г. Іванишин, О. Корж, 

Г. Локарєва, Е. Рідер, Дж. Торфінг, З. Харріс); дослідження використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці у вищих 

навчальних закладах (Е. Азимов, Г. Андрєєв, Н. Апатова, О. Барибін, Д. Бенегас, 
Г. Васянович, Т. Пахомова, Е. Хофф) та ін. 
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Проте, незважаючи на зацікавленість науковців вирішенням проблеми 

підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування, 

поза увагою освітньо-наукової спільноти залишається всебічне вивчення структури 

готовності означених спеціалістів до професійного спілкування; обґрунтування й 

розробка концептуальної моделі та визначення організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування у вищих навчальних закладах України. Все зазначене зумовило вибір 

теми дисертації: «Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана в межах науково-дослідних тем Запорізького національного 

університету: «Психолого-педагогічні засади розвитку компетентності суб’єктів 

освітнього простору» (номер державної реєстрації 0116U004863); Запорізького 

державного медичного університету: «Комунікативно-когнітивне навчання іноземних 

студентів нерідної мови» (номер державної реєстрації 0112U005638).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Запорізького національного 

університету (протокол № 7 від 18.02.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування. 

На виконання мети сформульовано такі завдання: 

– визначити й охарактеризувати особливості професійного спілкування 

спеціалістів-медиків; 

– розкрити сутність і структуру готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування;  

– розробити й обґрунтувати концептуальну модель й організаційно-педагогічні 
умови формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, критерії показники й рівні її сформованості; 
– експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов, 

розробити навчально-методичне забезпечення, що сприятиме їх реалізації. 
Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків у вищих медичних закладах. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування у 

вищих медичних закладах. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування готовності 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування набуває 
ефективності за умови впровадження організаційно-педагогічних умов: моделювання 

професійного діалогу через організацію комунікативної взаємодії у професійно 

орієнтованому мовному освітньому середовищі; індивідуалізація й диференціація 

аудиторної та позааудиторної роботи іноземних студентів-медиків програмними 

засобами навчання; збагачення змісту самостійної роботи іноземних студентів-

медиків шляхом впровадження онлайн-спецкурсів; активізація професійного 



 3 

самовдосконалення викладачів у напряму модернізації процесу підготовки майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків.  

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення встановлених завдань, 

підтвердження гіпотези, використано методи:  

– теоретичні: аналіз філософської, медичної та психолого-педагогічної 
вітчизняної й зарубіжної літератури; вивчення нормативно-законодавчої бази для 

з’ясування сутності та структури готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування, визначення особливостей її формування у вищих 

навчальних закладах; моделювання – для розробки концептуальної моделі готовності 
до професійного спілкування;  

– емпіричні: діагностичні (спостереження, анкетування, бесіди, тестування) – 

для встановлення рівня сформованості в майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

готовності до професійного спілкування; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) – для перевірки ефективності впроваджуваних 

організаційно-педагогічних умов;  

– методи математичної статистики: описової математичної статистики 

(первинна обробка результатів діагностування й графічне представлення частотних 

показників), непараметричні методи перевірки статистичних гіпотез (критерій 

узгодженості Пірсона, критерій Колмогорова-Смирнова) для кількісного аналізу 

отриманих результатів й оцінювання ефективності проведеної роботи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше: здійснено наукове обґрунтування та експериментальну перевірку 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування, а саме: моделювання професійного 

діалогу через організацію комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому 

мовному освітньому середовищі шляхом створення для майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків проблемних ситуацій із професійної діяльності й лікарської 
практики, вирішення яких вимагає професійних знань і практичних навичок спілкування; 
індивідуалізація й диференціація аудиторної та позааудиторної роботи іноземних 

студентів-медиків програмними засобами навчання, що передбачає активне залучення 

сучасних мультимедійних, інформаційно-комунікаційних технологій до процесу 

формування компонентів готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування; збагачення змісту самостійної роботи іноземних студентів-

медиків шляхом впровадження онлайн-спецкурсів, заснованих на індивідуальному 

підході, що надає можливість найбільш ефективно реалізувати сучасні освітні вимоги, 

організувати інтенсивний процес навчання, здійснити обмін інформацією майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків для якісного формування їх готовності до професійного 

спілкування; активізація професійного самовдосконалення викладачів в напряму 

модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків шляхом 

проведення різноманітних заходів: науково-методичних й психолого-педагогічних 

семінарів, професійних дискусій, майстер-класів, круглих столів, практикумів; 

– обґрунтовано, розроблено й запропоновано концептуальну модель формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 
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спілкування»); компоненти, критерії, показники та рівні сформованості готовності 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування; 

– набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо 

сутності змісту формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні 
у професійну підготовку майбутніх іноземних спеціалістів-медиків комплексу 

навчальних матеріалів: вправ та завдань з використанням можливостей програмних 

засобів (мультимедійні презентації, методичні розробки занять з використанням 

програмної оболонки Smart Notebook, завдання та вправи на базі інтерактивної 
платформи Learningapps, комп’ютерні тренажери та програми тестування); дистанційних 

онлайн-спецкурсів «Вступ до фаху: наукове мовлення» та «Професійне спілкування: 
лікар – хворий», розроблених з урахуванням комунікативних потреб іноземних 

студентів-медиків в умовах професійного спілкування; постійно діючого семінару 

(«Аналіз сучасних методів навчання у вищій школі: метод проектів, перевернуте 
навчання, мозковий штурм)»; психолого-педагогічних семінарів («Особливості 
створення професійно орієнтованого мовного освітнього середовища у процесі 
підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування»; «Рольові та 
ділові ігри в студентській аудиторії з різним рівнем мовної підготовки»); професійних 

дискусій («Концепція «Blended learning» («Змішане навчання») у процесі професійної 
мовної підготовки студентів медичних ВНЗ»; «Прийом «кластер» як засіб систематизації 
професійної медичної лексики»; «Інтерактивна платформа Learningapps як засіб 

актуалізації роботи студентів під час аудиторної та позааудиторної роботи»); круглих 

столів («Професійний інтерактивний кейс викладача»; «Технології розвитку критичного 

мислення»); майстер-класів («Використання технології «Flipped classroom» у формуванні 
готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування»; 

«Використання програмної оболонки Microsoft PowerPoint на заняттях з мови»; 

«Можливості програмної оболонки Smart Notebook у процесі розробки інтерактивних 

занять з мови»); семінару-практикуму («Можливості інтерактивного проектора в процесі 
підготовки іноземних студентів-медиків до майбутньої професійно-комунікативної 
діяльності»); навчального посібника «Від науки до практики» для іноземних студентів ІІ 
курсу навчання.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Запорізького 

державного медичного університету (довідка № 04/2376/1 від 31.05.2017), Сумського 

державного університету (довідка № 2571 від 13.06.2017), Івано-Франківського 

національного медичного університету (довідка № 17-2098 від 28.04.2017), Харківського 

національного медичного університету (акт про впровадження від 26.06.2017). 

Особистий внесок. В опублікованих зі співавторами працях авторці належать: 

висвітлення специфіки організації діалогічної взаємодії завдяки програмним засобам 

навчання [2; 7]; розробка системи критеріїв і показників діагностування рівня 

сформованості навичок професійного спілкування [9]; розроблення оригінальних 

вправ і завдань із застосуванням інтерактивного проектору [10]; визначення 

особливостей організації навчання іноземних студентів-медиків [12]; аналіз сутності й 

переваг застосування мультимедійних засобів у підготовці медиків [17]; 
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обґрунтування важливості підготовки іноземних студентів-медиків до професійного 

спілкування [18]; задум загальної концепції й змісту розділів: І, VI, VII, VIII, IX [20]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема:  
– міжнародних: «Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні 

засади освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах» 

(м. Полтава, 2013 р.); «Проблеми та перспективи підготовки іноземних громадян» 

(м. Харків, 2014 р., 2016 р.); «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору» (м. Київ, 2015–2016 рр.); «Язык и литература в 

контексте межкультурной коммуникации» (м. Ванадзор, 2016 р.); «Інновації та 
традиції у мовній підготовці іноземних студентів (м. Харків, 2016 р.); «Медиасфера и 

медиаобразование» (м. Могильов, 2016–2017 рр.); 

– всеукраїнських: «Актуальные проблемы славянской филологии» (м. Запоріжжя, 

2013 р.); «Медична наука» (м. Полтава, 2013 р.); «Вища медична освіта: сучасні 
виклики та перспективи» (м. Київ, 2016 р.); «Концепція змішаного навчання (Blended 

Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva Skills» для 
фахівців з мовної підготовки ВНЗ» (м. Київ, 2016 р.); «Новітні педагогічні технології у 

викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків, 2017 р.); «Методологія та практика 
лінгвістичної підготовки іноземних студентів (м. Харків, 2017 р.); «Лінгводидактичні 
стратегії навчання української мови як іноземної» (м. Івано-Франківськ, 2017 р.); 

– наукових конференціях, семінарах Запорізького національного університету, 

Запорізького державного медичного університету. 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертації знайшли 

відображення у 20 публікаціях: 6 статей – у наукових фахових виданнях України 

(з яких 2, що реферуються міжнародними наукометричними базами), 4 – у зарубіжних 

виданнях, 1 – в інших виданнях України, 8 – у матеріалах конференцій, в 1 

навчальному посібнику. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (303 найменування), додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 298 сторінок (12,4 авт. арк.), з яких основний текст – 

173 сторінки (7,2 авт. арк.). Робота містить 16 рисунків і 31 таблицю.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами та планами; визначено мету і завдання, об’єкт, предмет, методи 

дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів; подано відомості про апробацію, публікації.  
У першому розділі – «Теоретичні основи підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків у вищих медичних навчальних закладах України» – проаналізовані 
особливості професійного спілкування медиків; визначено структуру та зміст 
готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування; 

висвітлено зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків.  
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На основі теоретичного аналізу (Є. Бжоско, Р. Дімблі, О. Корольова, С. Маталова) 
з’ясовано, що професійна діяльність спеціаліста-медика – це цілеспрямоване виконання 
функцій, орієнтованих на дослідження стану здоров’я людини, пошук шляхів лікування 

хвороби або її попередження, що вимагає високого рівня професіоналізму, освіченості, 
професійної культури. Тож, забезпечення високопрофесійної підготовки цих фахівців 

вбачається провідним завданням вищої освіти.  

Встановлено, що, оскільки професія будь-якого медичного працівника (лікаря, 

фармацевта, провізора) належить до професій типу «людина-людина», професіоналізм 

фахівця цієї галузі залежить насамперед від його готовності до комунікативної 
взаємодії, знання специфіки професійного спілкування, вміння вести діалог, що 

вимагає від майбутніх іноземних спеціалістів-медиків розуміння особливостей 

медичного дискурсу (М. Барсукова, К. Беррі, В. Карасик, В. Красних, Е. Рідер).  

Аналіз специфіки медичного дискурсу (Л. Бейлісон, В. Жура, Т. Каримшакова, 
О. Корольова, Н. Литвиненко) надає можливість виокремити основні види 

професійного спілкування за такими ситуаціями, як: 1) «лікар – пацієнт» (або 

«провізор – пацієнт, відвідувач аптеки»); 2) «лікар – родичі хворого» («провізор – 

родичі хворого»); 3) «лікар – допоміжний медичний персонал» («завідувач аптеки – 

провізори різних посад); 4) «лікар – лікар» («провізор – провізор»). Для якісного 

здійснення будь-якого з окреслених видів професійного спілкування майбутні 
іноземні спеціалісти-медики мають володіти певними вміннями та навичками. Отже, 
розробка й впровадження в освітній процес таких форм і методів навчання, що 

сприятимуть ефективному формуванню готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування, є важливим, актуальним та обов’язковим 

завданням вищих медичних навчальних закладів на сьогодні.  
Теоретичний аналіз підтвердив, що готовність до спілкування дослідники 

розглядають як: системоутворювальну установку до комунікативної діяльності з 
позитивним результатом (Т. Гершкович); цілеспрямованість студентів до сприйняття 

інформації з професійної комунікації, що виявляється у здатності до оволодіння 

лексико-граматичними навичками, уміннях декодувати суть почутого, бажанні 
здійснювати особистісну професійну взаємодію, здатності встановлювати, розвивати, 

підтримувати цю взаємодію (І. Гуменна); усвідомлення ролі спілкування як значущого 

фактору успішної професійної діяльності; наявність стійкої потреби у спілкуванні, що 

забезпечує мотивацію й ціннісне ставлення до професійного спілкування; систему 

знань з теорії, стратегії, тактики спілкування; володіння технікою спілкування 

(Н. Кондратова); суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною й 

підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне її виконувати 

(О. Коробкова); функціональний стан особистості, що характеризує вибіркову, 

прогнозовану комунікативну активність на етапі професійної підготовки; комплекс 
форм, методів і засобів навчання, що забезпечують розвиток особистості, означений 

готовністю до комунікативної взаємодії в професійній діяльності (С. Поплавська); 
особливий психічний стан суб’єкта, наявність у нього структури певної дії, певних 

здібностей і постійного усвідомлення щодо його виконання (В. Сластьонін). 

Узагальнюючи окреслене, готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування розглядається як складне, цілісне особистісне утворення, 
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яке інтегрує в собі сукупність професійних знань, комунікативних, мовних і 
мовленнєвих умінь, навичок професійного спілкування; усвідомленість особливостей 

професійної взаємодії та професійної культури, що надає можливість майбутнім 

фахівцям успішно здійснювати професійну діяльність. 

Враховуючи теоретичне підґрунтя дослідження компонентної структури 

готовності до професійного спілкування (С. Воробйова, Л. Кондрашова, А. Міщенко, 

Ю. Устименко) та особистий досвід, виокремлено та з’ясовано зміст базових 

компонентів готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування, а саме:  
– мотиваційний – передбачає наявність стійких потреб студента в реалізації у 

професійній сфері; активності іншомовної мовленнєвої діяльності для вирішення 

професійних завдань; прагнення до отримання позитивних результатів професійної 
комунікації; 

– когнітивний – характеризується наявністю системи глибоких і міцних знань: 

професійного спілкування в медичній сфері; змісту майбутньої медичної діяльності, 
вимог до індивідуальних особливостей спеціаліста-медика (особистісно-ділові 
професійно-важливі якості); засобів та прийомів комунікації; лексичних і граматичних 

норм професійного спілкування; специфіки комунікативної взаємодії лікаря з 
пацієнтом; комунікативних тактик, стратегій; 

– операційно-діяльнісний – визначає оволодіння засобами та прийомами 

комунікації, навичками аналізу й прогнозування професійних ситуацій, вирішення 

професійних завдань; уміннями ефективно взаємодіяти з пацієнтами та колегами, 

застосовуючи алгоритми професійного спілкування; готовність і здатність до успішної 
реалізації набутих умінь і навичок у професійній медичній сфері; 

– рефлексивний – відображає ґрунтовне усвідомлення майбутнього іноземного 

спеціаліста-медика значущості набуття знань, умінь і навичок професійного 

спілкування для успішного навчання та ефективної професійної діяльності; активне 
особистісне й професійне самовизначення, саморегуляцію та самооцінку результатів 

своїх дій. 

На основі аналізу зарубіжного досвіду (Великобританії, Німеччини, Італії, 
США) підготовки майбутніх спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

підтверджено наявність належної уваги формуванню готовності цих фахівців до 

професійного спілкування, що визначається певними вимогами до освітнього процесу. 

Так, у межах стандартної університетської програми, що за визначенням Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, має за мету підготовку високоосвічених фахівців, 

здатних критично оцінювати й покращувати якість медичної допомоги, застосовувати 

сучасні технології, агітувати за здоровий спосіб життя, поєднувати особисті інтереси з 
громадськими, злагоджено та ефективно працювати в команді, складається з циклів: 

обов’язкового підготовчого, основного й післядипломного. З’ясовано, що для 

покращення цієї підготовки розроблено Калгарі-Кембріджські рекомендації, що 

поєднують навички професійного спілкування й опис історії хвороби; передбачають 
вирішення завдань структурування і вибудовування діалогу у послідовних ситуаціях: 

початок консультації; збір інформації; огляд; роз’яснення, планування; завершення 

консультації. 
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На відміну від зарубіжної практики, в Україні, не зважаючи на позитивні 
тенденції теоретичних досліджень з окресленої проблеми, більшість освітніх програм 

не відповідають сучасним світовим вимогам цієї підготовки. Зазвичай, ці програми є 
аналогами традиційних мовних курсів, вузько спрямованими тренінгами з культури 

поведінки медиків з віртуальним пацієнтом, або призначені лише для роботи з 
науковими текстами. Зазначене підкреслює необхідність і доцільність пошуку шляхів 

оптимізації та підвищення якості досліджуваної підготовки, зокрема, зумовлює 
обґрунтування й розробку концептуальної моделі формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування, визначення 

організаційно-педагогічних умов її ефективної реалізації. 
У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування» – обґрунтовано й 

розроблено концептуальну модель формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування; визначено організаційно-

педагогічні умови та розкрито особливості їх ефективної реалізації в освітньому 

процесі досліджуваної підготовки. 

З урахуванням принципів педагогічного моделювання, враховуючи теоретико-

методологічну основу та особливості освітнього процесу формування готовності 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування, розроблена 
авторська концептуальна модель цієї підготовки, що складається з таких взаємопов’язаних 

блоків: 1) цільового, що відображає мету і завдання освітнього процесу; 

2) методологічного, що ґрунтується на підходах і принципах й зумовлює визначення 
організаційно-педагогічних умов ефективної реалізації моделі; 3) процесуального, що 

базується на визначенні навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; 

4) змістового, що містить компонентну структуру готовності; 5) результативного, що 

містить критерії, показники, рівні ефективності підготовки (рис. 1).  

Цільовий блок, що ґрунтується на нормативно-законодавчій основі досліджуваної 
підготовки, соціальних вимогах до кваліфікованих іноземних спеціалістів-медиків, є 
вектором встановлення та реалізації мети, яка полягає у формуванні готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. Методологічний – вміщує 
методологічну основу проектування процесу формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування, яка базується на підходах, що найбільш 

відповідають особливостям, цілям і загальним вимогам підготовки майбутніх медичних 

спеціалістів: професійно спрямованому, особистісно орієнтованому, комунікативно-

діяльнісному; принципах: мовної спрямованості, наочності, комунікативної взаємодії, 
ситуативно-тематичної організації навчання, інтеграції навчання, змісту спеціальних 

дисциплін, індивідуалізації й диференціації.  
Враховуючи теоретичний аналіз, нормативно-законодавче підґрунтя, 

зарубіжний досвід, особливості підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування, нами визначені організаційно-педагогічні умови, що 

призначені забезпечити ефективність реалізації всіх елементів розробленої та 
впровадженої в освітній процес досліджуваних фахівців концептуальної моделі, на 
кожному етапі (мотиваційно-когнітивному, комунікативно-орієнтованому, 

професійно-моделюючому) формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування.  
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Процесуальний блок 

Методологічний блок 

Організаційно-педагогічні умови моделювання 

професійного 

діалогу через 
організацію 

комунікативної 
взаємодії у 

професійно 

орієнтованому 

мовному освітньому 

середовищі 

індивідуалізація й 

диференціація аудиторної 
та позааудиторної роботи 

іноземних студентів-

медиків програмними 

засобами навчання 

активізація 

професійного 

самовдосконалення 

викладачів у 

напряму 

модернізації 
процесу підготовки 

майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків 

збагачення змісту 

самостійної роботи 

іноземних студентів-

медиків шляхом 

впровадження онлайн-

спецкурсів 

ІІІ 
професійно-моделюючий 

ІІ 
комунікативно-орієнтований 

І 
мотиваційно-когнітивний 

Методологічний блок 

Цільовий блок 

Мета – формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

Підходи: 

� професійно орієнтований; 

� особистісно орієнтований; 

� комунікативно-діяльнісний 

Принципи: 

� мовної спрямованості; 
� наочності; 
� комунікативної взаємодії; 
� ситуативно-тематичної організації 
навчання; 

� інтеграції підготовки до професійного 

спілкування зі змістом спеціальних 

дисциплін; 

� індивідуалізації та диференціації 

 

Організаційно-педагогічні умови 

Форми: 
� практичні заняття в 
навчальній аудиторії; 
� практичні заняття в аудиторії 
інтерактивних технологій;  
� аудиторна та позааудиторна 
робота (з комп’ютерними 
навчальними програмами, 
тренажерами, системами 
комп’ютерного тестування у 
комп’ютерних класах); 
� самостійна робота з 
дистанційними онлайн-курсами 

Методи: 
� вербальні (тематична бесіда, 
навчальні та наукові дискусії); 
� інтерактивні («мозковий штурм», 
ділові ігри);  
� ситуаційне моделювання; 
� тренінгові вправи; 

� аудіолінгвальні методи; 

� презентація; 

� науково-методичні семінари; 

� психолого-педагогічні семінари; 

� майстер-класи; 

� круглі столи; 

� семінари-практикуми 

Засоби: 
� підручники та 
посібники; 
� словники; 
� комп’ютер; 
� інтерактивний 

проектор; 

� мультимедійні засоби; 

� комп’ютерні 
тренажери; 

� аудіовізуальні та 
графічні редактори; 

� дистанційна онлайн-

платформа; 

Навчально-методичне забезпечення 

Е
та
п
и

 

Змістовий блок 

Компоненти готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

Мотиваційний Когнітивний Операційно-діяльнісний Рефлексивний 

Результативний блок 

Критерії Показники Рівні 
� високий; 

� достатній; 

� середній; 

�низький 

Результат: сформованість 

готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування 

 
Рис. 1. Концептуальна модель формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування 
 

Першою умовою обрано моделювання професійного діалогу через організацію 

комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному освітньому середовищі, 

реалізація якої здійснюється завдяки створенню для майбутніх іноземних спеціалістів-
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медиків проблемних ситуацій із професійної діяльності й лікарської практики, вирішення 
яких вимагає професійних знань і практичних навичок спілкування. Моделюванню 

професійного діалогу сприяли запроваджені в освітній процес інтерактивні методи: 

ділові ігри, різноманітні тренінгові вправи (розроблені за допомогою програмних 

оболонок Smart Notebook та Learningapps: відновлення деформованого тексту, 

незакінчене речення, послідовність реплік у діалозі, моделювання питальної репліки 

діалогу, розподіл на групи; а також за допомогою систем тестування Ratos, MyTest), 

мозковий штурм, бесіди («Хвороби імунної системи», «Проблема відновлення 
організму», «Обов’язок і відповідальність лікаря»), навчальні дискусії («Навіщо людині 
тимус?», «Гіпотермія. Холод – означає безсмертя?», «Імунокорекція – майбутнє 
медицини», «На шляху до профілактики раку», «Проблеми трансплантології»). 

Другою умовою визначено індивідуалізацію і диференціацію аудиторної та 

позааудиторної роботи іноземних студентів-медиків програмними засобами 

навчання, що передбачала активне залучення сучасних мультимедійних, 

інформаційно-комунікаційних технологій до процесу формування компонентів 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. 

Реалізація цієї умови здійснювалась шляхом застосування в освітньому процесі 
підготовки фахівців досліджуваного напряму комплексу тренажерів, ігор, бази тестів, 

що поєднує мовні, мовленнєві та комунікативні вправи (тренажери-завдання з вимови 

й інтонації, з відпрацювання та перевірки лексичного й граматичного матеріалу курсу, 

з відпрацювання й закріплення аудитивних умінь; завдання, пов’язані з оперуванням 

мовленнєвим матеріалом: конструкції, моделі та кліше професійної комунікації); 
мультимедійний супровід практичних занять (згідно з основними темами навчальної 
програми: «Захворювання органів серцево-судинної системи», «Захворювання органів 

дихальної системи», «Захворювання органів системи травлення», «Захворювання 

органів сечовидільної системи» тощо); інтерактивні дошки та проектори під час 
практичних занять з підготовки до професійного спілкування. 

Третьою умовою виокремлено збагачення змісту самостійної роботи іноземних 

студентів-медиків шляхом впровадження спецкурсів, впровадження якої базувалось на 
індивідуальному підході, що уможливило найбільш ефективно реалізувати сучасні 
освітні вимоги, організувати інтенсивний процес навчання, здійснити обмін інформацією 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків для якісного формування їх готовності до 

професійного спілкування. На виконання цієї умови було розроблено та впроваджено в 

освітній процес такі дистанційні онлайн-спецкурси, як: підготовчий «Вступ до фаху: 

наукове мовлення» й професійний «Професійне спілкування: лікар – хворий».  

Четвертою умовою визначено активізацію професійного самовдосконалення 

викладачів у напряму модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків, реалізація якої спрямована на підвищення ефективності 
педагогічної праці викладачів, застосування ними ефективних сучасних методів, 

способів, технологій навчання, що підіймає якість набуття майбутніми іноземними 

спеціалістами-медиками знань, умінь і навичок професійного спілкування. На її 
виконання було розроблено і впроваджено комплекс заходів: постійно діючий семінар 

(«Аналіз сучасних методів навчання у вищій школі»), психолого-педагогічні семінари 

(«Особливості створення професійно орієнтованого мовного освітнього середовища у 



 11 

процесі підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування», 

«Рольові та ділові ігри в студентській аудиторії з різним рівнем мовної підготовки»), 

професійні дискусії («Концепція «Blended learning» («Змішане навчання») у процесі 
професійної мовної підготовки студентів медичних ВНЗ», «Прийом «кластер» як засіб 

систематизації професійної медичної лексики», «Інтерактивна платформа 
Learningapps як засіб актуалізації роботи студентів під час аудиторної та 
позааудиторної роботи»), круглі столи («Професійний інтерактивний кейс викладача», 

«Технології розвитку критичного мислення»), майстер-класи («Використання 

технології «Flipped classroom» у формуванні готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування», «Використання програмної 
оболонки Microsoft PowerPoint на заняттях з мови»; «Можливості програмної 
оболонки Smart Notebook у процесі розробки інтерактивних занять з мови»), семінар-

практикум («Можливості інтерактивного проектора в процесі підготовки іноземних 

студентів-медиків до майбутньої професійно-комунікативної діяльності»), в яких 

викладачі брали активну участь. 

Процесуальний блок містить навчально-методичне забезпечення реалізації 
кожної із визначених організаційно-педагогічних умов, що містить спеціально 

розроблені автором форми, методи, засоби. Запровадження концептуальної моделі, 
реалізація визначених організаційно-педагогічних умов у професійній підготовці 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків спрямовані на забезпечення продуктивного 

процесу формування їх компонентів готовності (мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного, рефлексивного) до професійного спілкування, що охоплює 
змістовий блок концептуальної моделі. 

Результативний блок, що містить критерії (наявність позитивної мотивації; 
усвідомлення мети та прогнозованого результату; глибина і ґрунтовність знань 
студента-медика про особливості професійного спілкування; володіння базовими 

вміннями ведення професійного діалогу, розвинена рефлективність), рівні (низький, 

середній, достатній, високий), розроблені автором з метою визначення сформованості 
готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. 

Отже, всі розроблені структурні елементи концептуальної моделі, що 

розглядаються в єдності та взаємозв’язку, а також організаційно-педагогічні умови її 
ефективної реалізації, забезпечать продуктивне і якісне досягнення результату – 

сформованість готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування. 

В третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування» – розкрито особливості організації педагогічного 

експерименту щодо перевірки ефективності розроблених організаційно-педагогічних 

умов; подано його хід та представлено результати.   

Дослідно-експериментальна робота, що була побудована відповідно до 

основних вимог проведення педагогічного експерименту (С. Гончаренко, П. Образцов, 

В. Сластьонін), здійснювалась впродовж 2013–2017 рр. на базі вищих навчальних 

закладів медичного спрямування різних регіонів України, й охоплювала загалом 320 

студентів і 38 викладачів.  
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За результатами проведеного пілотного дослідження визначено структуру, 

критерії й показники готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, сформовано групи: експериментальну (ЕГ), кількістю 160 

студентів, та контрольну (КГ), що теж налічувала 160 студентів. Навчання в КГ було 

традиційним, підготовка студентів ЕГ супроводжувалась впровадженням спеціально 

розроблених автором формувальних заходів. 

Метою констатувального етапу педагогічного експерименту було з’ясування 

первинного рівня сформованості готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування. Для діагностики рівнів сформованості компонентів 

готовності майбутніх іноземних студентів-медиків було створено комплекс методик, а 
саме: адаптовані методики (К. Замфір «Мотивація професійної діяльності», І. Сеніна 
«Тест на визначення життєвих цінностей і мотивації професійної діяльності») для 

мотиваційного компоненту; авторський опитувальник для визначення рівня знань 
іноземних студентів-медиків про специфіку їх майбутньої професійної діяльності та 
особливості спілкування під час роботи, для когнітивного компоненту; авторський 

комплекс практичних завдань і вправ з діагностики рівня володіння вміннями та 
навичками, необхідними для здійснення спілкування у професійні сфері, для 

операційно-діяльнісного компоненту; адаптовані методики (А. Карпова «Методика 
діагностики рефлексивності особистості», Л. Столяренко «Тест на визначення рівня 

самооцінки») для рефлексивного компоненту.  

На основі порівняння кількісних показників на констатувальному етапі 
засвідчено відсутність розбіжностей між КГ та ЕГ, підтверджено недостатній рівень 
сформованості у іноземних студентів-медиків готовності до професійного 

спілкування, доведено необхідність впровадження формувальних заходів. 

Формувальний етап експерименту, що передбачав поступове впровадження 

заходів з формування готовності майбутніх іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування, був розрахований на два роки навчання та містив такі 
складові: мотиваційно-когнітивну (1-й сем., 2-й р.н.), комунікативно-орієнтовану (2-

й сем., 2-й р.н.) та професійно-моделюючу (1-й сем., 3-й р.н.). 

Так, мотиваційно-когнітивна складова супроводжувалася введенням до 

матеріалів практичних занять з навчальних мовних дисциплін: тренінгових 

(традиційних та комп’ютерних) вправ як обов’язкового елементу, застосування 

методів бесіди й навчальної дискусії. Комунікативно-орієнтована – мультимедійним 

супроводом, що складався з комплексу презентацій, розроблених відповідно до 

навчального плану; дистанційного онлайн-спецкурсу «Вступ до фаху: наукове 
мовлення» для активізації самостійної роботи студентів. На професійно-моделюючій 

відбувалося формування навичок професійного спілкування іноземних студентів-

медиків з дійсними пацієнтами профільних відділень і клінік, з метою чого здійснено 

модернізацію навчальних та робочих програм з додаванням ефективних і дієвих 

методів, спрямованих на моделювання професійного діалогу, а саме: ділової гри «На 
прийомі у лікаря», «мозкового штурму», що забезпечило колективну пошукову 

діяльність; дистанційного онлайн-спецкурсу «Професійне спілкування «Лікар-

хворий», що уможливило самостійне відпрацювання й оволодіння навичками 

професійного спілкування.  
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Завданнями контрольного етапу педагогічного експерименту були: остаточна 
перевірка, порівняння й узагальнення результатів впровадження в освітній процес 
формувальних заходів щодо формування готовності майбутніх іноземних студентів-

медиків до професійного спілкування, ефективності реалізації визначених 

організаційно-педагогічних умов і розробленої авторської концептуальної моделі. 
Результати показали значні позитивні зміни результатів сформованості компонентів 

готовності у студентів ЕГ: мотиваційний (з високим +16,25%, з достатнім +10,00%, з 
середнім -13,75%, з низьким -12,50%); когнітивний (з високим +15,00%, з достатнім 

+6,25%, з середнім -10,00%, з низьким -11,25%); операційно-діяльнісний (з високим 

+12,50%, з достатнім +30,00%, з середнім -26,25%, з низьким -16,25%); рефлексивний 

(з високим +12,50%, з достатнім +28,75%, з середнім -26,25%, з низьким -15,00%). 

Засвідчено значно кращі зміни результатів в ЕГ на відміну від КГ: дані перевірки 

гіпотез за допомогою λ-критерія Колмогорова-Смирнова довели суттєві розбіжності 
між сформованістю компонентів готовності в ЕГ, оскільки всі емпіричні значення 

критерію (мотиваційний – 2,35; когнітивний – 1,90; операційно-діяльнісний – 3,80; 

рефлексивний – 3,69) були більші за критичне (λкрит.=1,36). Порівняння результатів КГ 

й ЕГ на контрольному етапі за допомогою χ2
-критерія Пірсона підтвердило існування 

значущих відмінностей між ними. Емпіричні значення критерію для кожного 

компонента були більші за критичне χ2
крит.=7,81. (мотиваційний – 16,41; когнітивний – 

16,16; операційно-діяльнісний – 27,01; рефлексивний – 34,11) (рис. 2). 
 

Констатувальний етап 

КГ 

 

ЕГ 

2χ -критерій Пірсона 

Мотиваційний 

компонент 
Когнітивний 

компонент 

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

Рефлексивний 

компонент 

270
2

,емп =χ  100
2

,емп =χ  690
2

,емп =χ  690
2

,емп =χ  

0H  
0H  

0H  
0H  

 

λ-
кр
ит
ер
ій

 К
ол
м
ог
ор
ов
а-

С
м
ир
но
ва

 

Мотиваційний 

компонент 
λемп.=0,67 0

H  1
H  λемп.=2,35 

Мотиваційний 

компонент 

λ-
кр
ит
ер
ій

 К
ол
м
ог
ор
ов
а-

С
м
ир
но
ва

 

 

Когнітивний 

компонент
 

λемп.=0,45 0
H  1

H  λемп.=1,90
 Когнітивний 

компонент
 

Операційно-

діяльнісний 

компонент
 

λемп.=1,19 0
H  1

H  λемп.=3,80
 
Операційно-

діяльнісний 

компонент
 

Рефлексивний 

компонент 
λемп.=0,89 0

H  1
H  λемп.=3,69

 Рефлексивний 

компонент 

КГ 

1
H  

1
H  1

H  1
H  

ЕГ 

41162
,емп =χ  16162

,емп =χ  01272
,емп =χ  22342

,емп =χ  

Мотиваційний 

компонент 
Когнітивний 

компонент 

Операційно-

діяльнісний 

компонент 

Рефлексивний 

компонент 

2χ -критерій Пірсона
 

 
Контрольний етап 

  

Рис. 2. Зведені дані результатів педагогічного експерименту щодо сформованості 
готовності іноземних студентів-медиків до професійного спілкування 
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Отже, значно кращі результати сформованості всіх компонентів готовності 
іноземних студентів-медиків до професійного спілкування та інтегральних показників, 

в ЕГ порівняно з КГ, підтвердили ефективність впровадження в освітній процес ЕГ 

формувальних заходів, організаційно-педагогічних умов, концептуальної моделі. Тож, 

мета дослідження досягнута, завдання виконані, гіпотеза підтверджена, що надає 
можливість сформулювати загальні висновки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Проведене теоретичне й експериментальне дослідження надало можливість 

сформулювати загальні висновки: 

1. З’ясовано, що професійна діяльність спеціаліста-медика є цілеспрямованим 

виконанням функцій, орієнтованих на дослідження стану здоров’я людини, пошук 

шляхів лікування хвороби або її попередження, що вимагає високого рівня 

професіоналізму, освіченості, професійної культури. Тому, забезпечення 

високопрофесійної підготовки цих фахівців вбачається провідним завданням вищої 
освіти. Пріоритетними шляхами вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів-медиків є спрямування на розвиток їх професійно значущих якостей, 

зокрема комунікативних, що забезпечують ефективність професійної роботи. 

Професійне спілкування медиків є процесом комунікативної діяльності, що 

передбачає взаємодію лікаря з пацієнтом, в якій чітко визначено статусно-рольові 
характеристики учасників спілкування, мету спілкування (надання медичної 
допомоги), місце спілкування (лікарня, поліклініка, стаціонар).  

2. Встановлено, що готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування розглядається як складне, цілісне особистісне утворення, 

яке інтегрує в собі сукупність професійних знань, комунікативних, мовних і 
мовленнєвих умінь, навичок професійного спілкування; усвідомленість особливостей 

професійної взаємодії та професійної культури, що надає можливість майбутнім 

фахівцям успішно здійснювати професійну діяльність.  

Виокремлено компоненти готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування, з’ясовано їх зміст: мотиваційний (наявність стійкої 
потреби у професійній реалізації; активність іншомовної мовленнєвої діяльності для 

вирішення професійних завдань; прагнення до отримання позитивних результатів 

професійної комунікації); когнітивний (наявність системи глибоких і міцних знань: 
професійного спілкування в медичній сфері; змісту медичної діяльності; вимог до 

особистісно-ділових, професійно-важливих якостей спеціаліста-медика; лексичних і 
граматичних норм професійного спілкування; специфіки комунікативної взаємодії 
лікаря з пацієнтом; комунікативних засобів, прийомів, тактик, стратегій); операційно-

діяльнісний (оволодіння засобами та прийомами комунікації, навичками аналізу й 

прогнозування професійних ситуацій, вирішення професійних завдань; уміннями 

ефективно взаємодіяти з пацієнтами та колегами, застосовуючи алгоритми 

професійного спілкування; готовність і здатність до успішної реалізації набутих умінь 
та навичок у професійній медичній роботі); рефлексивний (ґрунтовне усвідомлення 

значущості набуття знань, умінь і навичок професійного спілкування для успішного 
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навчання та ефективної професійної діяльності; активне особистісне й професійне 
самовизначення, саморегуляція та самооцінка результатів). 

З метою визначення сформованості компонентів готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування визначено критерії 

(наявність позитивної мотивації; усвідомлення мети та прогнозованого результату; 

глибина і ґрунтовність знань студента-медика про особливості професійного 

спілкування; володіння базовими вміннями ведення професійного діалогу, розвинена 
рефлективність), рівні (низький, середній, достатній, високий). 

3. Обґрунтовано, розроблено концептуальну модель формування готовності 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування, що 

складається з блоків: 1) цільового (відображає мету і завдання освітнього процесу); 

2) методологічного (ґрунтується на підходах і принципах й зумовлює визначення 

організаційно-педагогічних умов ефективної реалізації моделі); 3) процесуального 

(базується на визначенні навчально-методичного забезпечення освітнього процесу); 

4) змістового (містить компонентну структуру готовності); 5) результативного 

(містить критерії, показники, рівні ефективності підготовки). 

 Доведено, що формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування набуває ефективності завдяки впровадженню 

організаційно-педагогічних умов: моделювання професійного діалогу через 
організацію комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному 

освітньому середовищі; індивідуалізація й диференціація аудиторної та 
позааудиторної роботи іноземних студентів-медиків програмними засобами навчання; 

збагачення змісту самостійної роботи іноземних студентів-медиків шляхом 

впровадження онлайн-спецкурсів; активізація професійного самовдосконалення 

викладачів у напряму модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків.  

4. Застосування статистичних методів опрацювання експериментальних даних 

підтвердило ефективність впровадження організаційно-педагогічних умов. 

Розбіжності в сформованості готовності до професійного спілкування іноземних 

студентів-медиків в ЕГ до та після впровадження формувальних заходів є статистично 

значущими (на рівні p=0,05), що засвідчує порівняння емпіричних значень критерію за 
кожним компонентом (мотиваційним – λемп.=2,35; когнітивним – λемп.=1,90; 

операційно-діяльнісним λемп.=3,80; рефлексивним – λемп.=3,69) з критичним λкрит.=1,36. 

На тому ж рівні встановлено відмінності між ЕГ та КГ на контрольному етапі, 
оскільки всі емпіричні значення (мотиваційний – χ2

емп.=16,41, когнітивний – 

χ2
емп.=16,61, операційно-діяльнісний – χ2

емп.=27,01, рефлексивний – χ2
емп.=34,22) є 

більшими за критичне χ2
крит.=7,81, що свідчить про доцільність розроблених і 

впроваджених організаційно-педагогічних умов. 

Ефективність реалізації організаційно-педагогічних умов забезпечено 

розробленим і запровадженим авторським комплексом навчально-методичних 

матеріалів: вправ та завдань з використанням можливостей програмних засобів; 

дистанційних онлайн-спецкурсів «Вступ до фаху: наукове мовлення», «Професійне 
спілкування: лікар – хворий»; навчального посібника «Від науки до практики» для 

іноземних студентів ІІ курсу навчання; комплексу науково-методичних заходів для 
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викладачів, які працюють з іноземними студентами-медиками: постійно діючого 

семінару «Аналіз сучасних методів навчання у вищій школі», психолого-педагогічних 

семінарів, професійних дискусій, круглих столів, майстер-класів, семінару-

практикуму. 

Отже, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його мети, що 

полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності 
організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування. 

Разом із тим, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів і повноти 

проблеми й підтверджує необхідність продовження роботи за такими напрямами 

наукового пошуку, як: теоретико-методичне обґрунтування системи професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів-медиків за окремими спеціалізаціями, формування 

рефлексивної культури майбутніх медиків у вищих навчальних закладах.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Рагріна Ж. М. Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування. –  На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми формування готовності 
майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. На підставі 
теоретичного аналізу наукових підходів до розуміння готовності до професійного 

спілкування виявлено її сутність і структуру. Визначено й обґрунтовано комплекс 
організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективне формування готовності 
до професійного спілкування в майбутніх іноземних спеціалістів-медиків, 

зокрема: моделювання професійного діалогу через організацію комунікативної 
взаємодії у професійно орієнтованому мовному освітньому середовищі; 
індивідуалізація й диференціація аудиторної та позааудиторної роботи іноземних 

студентів-медиків програмними засобами навчання; збагачення змісту самостійної 
роботи іноземних студентів-медиків шляхом впровадження спецкурсів; активізація 

професійного самовдосконалення викладачів в напрямку модернізації процесу 

підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків. Проведено експериментальну 

перевірку запропонованих організаційно-педагогічних умов та доведено їх 

ефективність.  

Ключові слова: професійне спілкування, майбутні іноземні спеціалісти-медики, 

готовність до професійного спілкування, організаційно-педагогічні умови.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рагрина Ж. М. Подготовка будущих иностранных специалистов-медиков к 

профессиональному общению. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2017. 

В диссертации предложено новое решение проблемы формирования готовности 

будущих иностранных специалистов-медиков к профессиональному общению. На 
основании теоретического анализа научных подходов понимания готовности к 

профессиональному общению раскрыты ее сущность и структура.  
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Определен и обоснован комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное формирование готовности будущих иностранных 

специалистов-медиков к профессиональному общению, среди них: моделирование 
профессионального диалога через организацию коммуникативного взаимодействия в 

профессионально ориентированной языковой образовательной среде; 
индивидуализация и дифференциация аудиторной и внеаудиторной работы 

иностранных студентов-медиков программными средствами обучения; обогащение 
содержания самостоятельной работы иностранных студентов-медиков путём 

внедрения онлайн-спецкурсов; активизация профессионального 

самоусовершенствования преподавателей в направлении модернизации процесса 
подготовки будущих иностранных специалистов-медиков. Проведена 
экспериментальная проверка предложенных организационно-педагогических условий 

и доказана их эффективность. 

Ключевые слова: профессиональное общение, будущие иностранные 

специалисты-медики, готовность к профессиональному общению, организационно-

педагогические условия. 

 

SUMMURY 

 

Ragrina Z. M. Preparation of the future foreign medical specialists for the 

professional communication. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – 

Theory and methods of professional education. – Zaporizhzhya National University, 

Zaporizhzhya, 2017. 

The dissertation represents the new solution of the problem of preparing the future 

foreign medical specialists for the professional communication. 

The relevance of the research is confirmed by the presence of a number of 

contradictions that hinder the process of the language training of future foreign medical 

specialists for the professional communication, in particular: the growth of the requirements 

for the medical specialists in the context of Ukraine's integration into the world space, and 

the lack of orientation of the national system of their professional training according to the 

international standards; the objective need of the medical community in ensuring the 

organization of the effective future foreign medical specialists’ preparation for the 

professional communication and the insufficient level of scientific, theoretical and 

methodological provision of this process; the awareness of the pedagogical science of the 

versatility and complexity of the process of forming the future foreign medical 

professionals’ readiness for the professional communication, where the leading place 

belongs to modern innovative means and interactive technologies of teaching and the 

dominance of the traditional approach to the organization of educational process in higher 

medical educational institutions 

Unresolved problems at the normative-organizational, pedagogical and 

methodological levels demand the new solution of the problem of forming the future foreign 

medical specialists’ readiness for professional communication that is suggested in the 

research. Its essence and structure were revealed according to the theoretical analysis of 
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scientific approaches of understanding the readiness for the professional communication. 

The components of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional 

communication are singled out. There are motivational, cognitive, operative-activity and 

reflexive components. Each of them is determined by criteria and indicators.  

The conceptual model of the formation of the future foreign medical specialists’ 

readiness for the professional communication is offered. The conceptual model of formation 

of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional communication, 

consisting of such interconnected blocks as purposeful, methodological, procedural, content, 

productive, is theoretically substantiated, developed and experimentally verified. 

The complex of organizational and pedagogical conditions for the effective formation 

of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional communication was 

determined and substantiated, in particular: modeling of the professional dialogue through 

the organization of communicative interaction in a professionally oriented language 

educational environment; individualization and differentiation of the foreign medical 

students’ classroom and extracurricular work by software tools; the enrichment of the 

content of independent work of foreign medical students through the introduction of special 

online-courses; the activation of the teachers’ professional self-improvement in the direction 

of modernization of the future foreign medical professionals’ preparation.  The experimental 

verification of the suggested organizational and pedagogical conditions has been carried out 

to prove their effectiveness. 

Key words: professional communication, future foreign medical specialists, readiness 

for the professional communication, organizational and pedagogical conditions. 
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