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АНОТАЦІЯ 

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

професійного спілкування. – Кваліфікаційна наукова праця 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. Актуальність теми підтверджується наявністю низки 

суперечностей, що гальмують процес підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування, зокрема 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.  

На підставі теоретичного аналізу наукових підходів до розуміння 

готовності до професійного спілкування виявлено її сутність і структуру. 

Розроблено концептуальну модель формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. Визначено й 

обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективне формування готовності до професійного спілкування в майбутніх 



3 

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 онлайн-спецкурсів; 

активізація професійного самовдосконалення викладачів у 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.  

 

ANNOTATION 

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 
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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 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 
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medical students through the introduction of special 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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ВСТУП 

 

 

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 
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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 [40], С. Гончаренко [50], О. Гура [55], 

І. Драч [62], М. Дяченко [65], Л. Єлагіна [67], Л. Зеліско [78], 

В. Кушнір [117], О. Харгі [286]); теоретичні положення професійної мовної 

підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах 

(А. Арутюнов 16], Р. Браун [277], Н. Гальскова [43], К. Гейченко [45], 

М. Гончарова [52], О. Леонтьєв [121], С. Ніколаєва [143], І. Семененко [213]); 

концептуальні засади підготовки майбутніх медичних працівників до 

професійного спілкування (Е. Акаєва [5], М. Барсукова [19], К. Беррі [26], 

С. Болен [276], С. Борзенко [31], В. Жура [73], Н. Литвиненко [126], 

С. Маталова [129], Дж. Сільверман [296]); наукові обґрунтування 

особливостей професійного спілкування (Л. Бейлинсон [24], 

Г. Іванишин [87], О. Корж [111], Г. Локарєва [127], Е. Рідер [295], 

Дж. Торфінг [300], З. Харріс [287],); дослідження використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці у вищих 

навчальних закладах (Е. Азимов [4], Г. Андрєєв [8], Н. Апатова [13], 

О. Барибін [20], Д. Бенегас [274], Г. Васянович [36], Т. Пахомова [153], 

Е. Хофф [288]) та ін. 

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 
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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 

лютого 2016 р.)  

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. 
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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 

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 
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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 
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професійного спілкування; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної 

педагогіки («готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування»); компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування; 

– подальшого розвитку набули 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 
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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 р.), Сумського державного університету (довідка № 2571 від 

13.06.2017 р.), Івано-Франківського національного медичного університету 

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

університету (акт про впровадження від 26.06.2017 р.). 

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]; 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 
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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 р.р.), «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 р.р.); 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ-МЕДИКІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Особливості професійного спілкування спеціалістів-медиків 

 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі й в Україні 

зумовлюють особливе значення професійної спрямованості підготовки 

майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах, зокрема медичних.  

Професійна сфера є основоположною у діяльності людини, саме тому 

якісна підготовка студентів (у тому числі й іноземних) до майбутньої 

професії – провідне завдання вищіх навчальних закладів.  

Відомо, що запорука успішної професійної діяльності спеціаліста-

медика полягає не тільки в наявності необхідних знань, але й у 

сформованості готовності до професійного спілкування, навичок та вмінь 

професійної комунікації, спрямованої на безпосереднє спілкування з 

пацієнтом та його рідними під час надання професійної медичної допомоги.  

У зв'язку з цим сьогодні прискіпливої уваги потребують питання 

поліпшення якості підготовки іноземних студентів до професійного 

спілкування, покращення її результатів в умовах скорочення навчального 

часу, пошуку ефективніших шляхів професійного розвитку особистості 

майбутнього медичного працівника. Усе це вимагає ретельного відбору 

навчального матеріалу з орієнтацією на майбутню професійну діяльність 

іноземного студента-медика, розробки спеціальної педагогічної моделі 

фахової підготовки, що відповідає професійним завданням, специфічним для 

медичної сфери.  
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Професійна діяльність медиків підпорядковується загальній теорії 

діяльності, що досить повно висвітлено в науковій літературі. 

Фундаментальними засадами теорії діяльності є наступні [70; 71; 120; 121]:  

– діяльність – активний, цілеспрямований процес відображення 

реальних зв’язків та відносин суб’єкта з об’єктивною дійсністю;  

– діяльність має три сторони: мотиваційну, цільову та виконавчу; 

мотиваційна сторона полягає у взаємодії потреб, мотивів та цілей як 

«майбутнього результату діяльності»; цільова сторона спрямована на 

дослідження умов діяльності, виокремлення предмету діяльності, розкриття 

його характеристик; виконавча сторона – це сукупність певних дій та 

операцій, за допомогою яких здійснюється діяльність та досягається кінцева 

мета.  

Під професійною діяльністю дослідники розуміють трудову діяльність, 

що відображує специфіку цільових установок, змісту, структури та 

виконання професійної ролі.  

Професійна діяльність спеціаліста-медика – це цілеспрямоване 

виконання ролі, що орієнтована на дослідження стану здоров’я людини, 

пошук шляхів лікування хвороби чи її попередження. Під поняттям 

«спеціаліст-медик (медичний працівник)» розуміємо «фахівця-професіонала, 

який на підставі здобутих знань і опанованих умінь наділений необхідними 

повноваженнями (тобто сертифікований відповідно до чинного 

законодавства України) для здійснення діяльності у сфері охорони 

здоров’я [71]. У нашому дослідженні будемо використовувати поняття 

«майбутні спеціалісти-медики», оскільки це інтегрований термін, що поєднує 

майбутніх лікарів за напрямами діяльності, стоматологів, фармацевтів, 

провізорів тощо, які здобувають професійну освіту у вищих медичних 

навчальних закладах України, та поняття «майбутні іноземні спеціалісти-

медики» – громадяни зарубіжних країн, які прибувають на навчання в 

Україну згідно з міждержавними угодами та здобувають професійну освіту у 

вищих медичних навчальних закладах України [167; 169; 170; 172; 183]. 
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Професійна діяльність майбутніх спеціалістів-медиків (у тому числі й 

іноземних) вимагає високого рівня професіоналізму, освіченості, професійної 

культури. Звідси провідним завданням вищих навчальних закладів є 

забезпечення високопрофесійної підготовки фахівців зазначеної галузі. 

Професійна підготовка у енциклопедії професійної освіти визначена як 

«сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і 

норм поведінки, які забезпечують можливість успішної праці за обраною 

професією» [69, с. 390]. Науковці під професійною підготовкою розуміють 

процес, що містить систему організаційних та педагогічних заходів, які 

сприяють формуванню у особистості професійних знань, умінь, навичок, 

здібностей, норм поведінки й трудового досвіду та професійної готовності, 

що забезпечує можливість успішної роботи в умовах певної професії [92]. 

Одним з пріоритетних напрямів удосконалення професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів-медиків є формування в них професійно значущих 

якостей, зокрема комунікативних, оскільки комунікативна діяльність є 

визначальним фактором ефективності професійної діяльності.  

Професія лікаря, фармацевта, провізора, будь-якого медичного 

працівника, за класифікацією Є. Клімова, належить до професій типу 

«людина – людина»,отже професіоналізм фахівця залежить насамперед від 

його комунікативних якостей, стилю спілкування, від сили впливу на 

поведінку інших людей та інтегральної чутливості до об’єкта, процесу й 

результату професійної діяльності [163]. 

Професійна діяльність відбувається у взаємодії її виконавців, з одного 

боку, і в контакті з суміжними професіями, з іншого, та з об’єктом діяльності, 

з третього. Це зумовлює залучення спілкування (яке у свою чергу є певним 

видом діяльності) у структуру професійної діяльності спеціаліста-медика. 

На думку О. Корольової [113], професійна діяльність спеціаліста-

медика складається з макро- та мікроструктури. Макроструктура передбачає 

виконання професійної ролі по підношенню до хворих під час лікування, до 

медичного персоналу та колег, підвищення професійної кваліфікації, 



22 

соціальну діяльність у колективі та поза ним, пізнавальну (дослідницьку) 

діяльність та пов'язаний з нею пошук інформації та обмін нею. Кожен з 

перелічених компонентів може бути представлений відповідними 

мікроструктурами. До мікроструктури відносять наступні компоненти: 

орієнтувальний (знайомство з пацієнтом, збір анамнезу), когнітивний (пошук 

симптомів), діагностичний (встановлення діагнозу, прийняття рішення), 

виконавчий (процес лікування) та контролюючий. Кожен з компонентів 

супроводжується певним спілкуванням.  

Спілкування як складне поліфункціональне явище є об'єктом 

досліджень багатьох наук (соціології, психології, лінгвістики, педагогіки, 

методики викладання іноземних мов тощо) в теоретичному і практичному 

планах (С. Амеліна [6], Г. Андрєєв [8], М. Бахтін [21], Л. Єлагіна [67], 

І. Зимня [81], Н. Колесова [103], О. Корольова [113], О. Леонтьєв [121], 

Є. Пасов [152] та ін.).   

У соціології спілкування розглядається з позицій функціонування 

соціальної групи, колективу і вивчення мотивів поведінки особистості у 

внутрішньо- та міжгрупповій взаємодії, аналізі механізмів управління 

поведінкою людини (А. Качалов [99], В. Шадриков [260]). 

Спілкування належить до базових категорій психології. У 

психологічному словнику йому дається таке визначення: 

«складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між 

людьми, що породжується потребами в спільній діяльності; містить обмін 

інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння 

партнера» [176, с. 355]. Концептуальні засади спілкування викладено в 

працях М. Гончарової [52], І. Зимньої [82], О. Леонтьєва [120],  

Є. Пасова [152], С. Рубінштейна [205]. Вчені звертаються до змістовного 

аналізу процесу спілкування і виділяють його основні параметри. 

С. Рубінштейн підкреслює інформаційний аспект спілкування [205, c. 336].  

О. Леонтьєв розглядає предмет спілкування як діяльність і форму соціальної 

взаємодії, в процесі якої здійснюється обмін уявленнями, ідеями, інтересами 
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[120, с. 52].  Учений Є. Пасов під спілкуванням розуміє самостійний вид 

діяльності, оскільки воно, як і будь-який інший вид діяльності, має свій 

предмет, мету, результат, продукт, засоби та одиниці [152, с. 69]. Дослідниця 

М. Гончарова розглядає спілкування як інтерактивну діяльність, розуміючи 

під цим два плани спілкування: діяльність та інтеракцію 

(взаємодію) [52, с. 41]. 

У лінгвістиці розуміння спілкування наближене до його тлумачення 

психологами і філософами як взаємодії суб'єктів – його учасників, при цьому 

уточнюється, що специфікою цієї взаємодії є те, що вона відбувається в 

процесі пізнавально-трудової діяльності людей. Окрім цього, дослідники 

вербального спілкування традиційно відзначають внутрішній зв'язок його 

рецептивної та продуктивної сторін, представляючи спілкування як процес 

двостороннього обміну думками [140, с. 21]. 

Аналіз наведених дефініцій спілкування дозволяє виявити такі його 

функції: інформаційно-комунікативну, інтерактивну і перцептивну. Вони 

можуть бути використані для опису специфіки професійного спілкування, що 

визначається нами як вид професійної мовленнєвої діяльності, під час якої 

відбувається обмін репліками двох або більше людей в певному 

професійному середовищі з метою розуміння співрозмовника, обміну 

важливою інформацією та ефективної взаємодії.  

Інформативно-комунікативна функція пов'язана зі знанням предмету, 

теми, всіх тих аспектів, необхідних для адекватного обміну інформацією, 

оскільки професійне спілкування завжди є предметно орієнтованим і 

здійснюється в різних комунікативних актах. Інтерактивна функція 

спілкування передбачає здатність стратегічно вірно взаємодіяти з партнером 

в таких типах інтеракції, як кооперація та конкуренція. Перцептивна функція 

спілкування пов'язана зі способом розуміння людини на основі 

ідентифікації – уподібненням себе іншому через усвідомлення характеристик 

самого себе і партнера з комунікації [140, c. 23]. 
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Названі функції чітко відстежуються у спілкуванні спеціалістів-медиків 

з пацієнтами, мають когнітивне підґрунтя, оскільки поруч з безпосереднім 

пошуком чи обміном інформацією інформативним є характер взаємодії між 

співрозмовниками, сприйняття й оцінка один одного та відповідне 

взаєморозуміння. Виконуючи комунікативну функцію, медичний працівник 

оперує необхідною для здійснення його діяльності інформацією. Спілкування 

у цьому випадку передбачає отримання інформації та здійснюється на трьох 

рівнях: мовленнєвому, паралінгвістичному та невербальному 

(екстралінгвістичному). На мовленнєвому рівні здійснюється збір анамнезу, 

з’ясування стану здоров’я хворого, надаються рекомендації, вказівки, 

заслуховуються скарги хворого тощо. На паралінгвістичному рівні 

відбувається обмін інформацією за допомогою міміки, жестів. 

Паралінгвістичні явища (темп мовлення, інтонація, паузи) передають 

найтонкіші відтінки емоціонального стану. Екстралінгвістичний рівень 

забезпечує медика необхідною психофізичною інформацією (вимірювання 

температури, пальпація, огляд, вивчення результатів аналізів, читання 

медичної карти, застосування медичних інструментів тощо) [125]. Усі рівні 

комунікації взаємодіють між собою в процесі спілкування лікаря з хворими 

та медичним персоналом. 

Перцептивна функція спілкування зумовлена сприйняттям та 

розумінням партнерами один одного. Найбільш значущими тут виступають 

елементи зовнішньої поведінки (міміка, пантоміміка, інтонація мови) та 

особистісні якості (ставлення до людей, фахові дані тощо). У професійній 

діяльності медичних спеціалістів це забезпечує зняття психічного 

напруження пацієнта, встановлення з ним нормальних міжособистісних 

стосунків [126]. 

Інтерактивна функція спілкування забезпечує реалізацію рольової 

структури діяльності лікаря у спілкуванні з хворими, у використанні всіх 

резервів своїх ролей в організації необхідної цілеспрямованої взаємодії з 

об'єктом діяльності – пацієнтом – для вирішення професійних завдань [126]. 
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У процесі професійної комунікативної діяльності медичний фахівець 

виконує лікувальну, діагностичну, психологічну, посередницьку та інші 

функції, а також розв’язує блок професійних завдань: установлення контакту 

з пацієнтом; прийом-передачу інформації; прийом-передачу емоційного 

стану; вплив на поведінку та хід думок пацієнта. За допомогою спеціально 

організованого професійного спілкування в пацієнта актуалізуються 

додаткові психологічні сили та здібності, які можуть сприяти швидкому 

одужанню [110]. 

Оскільки основною метою професійної діяльності спеціаліста-медика є 

отримання інформації про стан здоров'я хворої людини та її лікування, 

мовленнєве спілкування медиків нерозривно пов'язане з їхніми 

професійними діями й, з огляду на мету, характер і зміст, класифікується на 

декілька типів: основне, допоміжне, оказіональне та  фатичне (класифікація 

Є. Бжоско [27]). 

Основне мовленнєве спілкування відбувається безпосередньо під час 

діяльності, спрямованої на лікування хворих і збігається з професійними 

діями медиків у межах вирішення конкретних завдань: при збиранні 

анамнезу, в процесі огляду, розпитування, обстеження та лікування пацієнта. 

«Мовлення лікаря в цьому випадку зумовлене цілями й завданнями 

професійної діяльності, а тема розмови збігається з ситуаціями спілкування. 

Тут вона є складовою і невід'ємною частиною загальної професійної 

діяльності лікаря й домінуючим інструментом виконання останньої» [113, 

с. 20].  

Допоміжне мовленнєве спілкування розвивається при супутньому 

лікуванні, при обміні інформацією з колегами або при контактах з родичами 

пацієнта. Таке спілкування носить характер окремих мовленнєвих дій або 

періодичної вербальної взаємодії.  

Оказіональне мовленнєве спілкування має місце, наприклад, під час 

операції, коли мова координує дії її учасників. Таке спілкування зазвичай 
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несистемне, уривчасте, зумовлене невербальними діями лікаря; часто 

складається з одного або декількох слів («Скальпель!», «Пінцет!» і т.д) [113].  

Фатичне спілкування орієнтоване на те, щоб відвернути хворого від 

тривожних думок, переживань страху, пов'язаних з лікуванням, допомагає 

справити позитивний вплив на емоційну сферу в напружені моменти і сприяє 

кращому взаєморозумінню всіх учасників процесу професійної діяльності. У 

таких ситуаціях мовленнєва поведінка лікаря повинна забезпечувати зняття 

нервової напруги пацієнтів [113, с. 21]. 

У межах нашого дослідження зупинимося на основному спілкуванні 

спеціаліста-медика, в процесі якого він може виступати в різних ролях, 

наприклад, якщо це лікар: лікар-дослідник (збір анамнезу, аналіз скарг 

пацієнта та результатів його обстеження, визначення діагнозу і призначення 

лікування), лікар-психотерапевт (психологічний вплив на хворого з метою 

навіювання надії на одужання), лікар-співрозмовник та порадник (поради 

хворому і його родичам щодо дотримання режиму лікування). Кожна з 

професійних ситуацій, зумовлена однією із названих ролей, передбачає 

володіння словом, яке є не лише інструментом спілкування, а й часто 

чудодійними ліками, особливо, якщо його вчасно сказано та вдало підібрано. 

Натомість невміле й невдале слово може призвести до негативних наслідків 

[111]. 

Проте, на нашу думку, повністю розкрити зміст цих понять неможливо 

без розуміння їх як специфічних складових конкретного типу дискурсу (в 

нашому випадку – медичний дискурс). Тому, розкриваючи особливості та 

сутність професійного спілкування медиків доречно, як нам здається, 

зупинитися на характеристиці медичного дискурсу, в умовах якого і 

відбувається власне це спілкування.  

Формування нової антропоцентричної парадигми призвело до 

розширення сфери вивчення реалізацій мовних фактів в напрямку їхнього 

детальнішого аналізу й зумовило необхідність вироблення адекватних 

методів і принципів лінгвістичних і педагогічних досліджень, які поступово 
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все більше почали орієнтуватися на дискурс і дискурсивний аналіз. Підстави 

для дискурс-аналізу було визначено в роботах американських лінгвістів 

Р. Дімблі [284], Е. Рідера [295], З. Харріса [287]. У сучасній науці дедалі 

більш закріплюється уявлення про дискурс як сукупність усього 

висловленого і сказаного [252], разом з тим, дискурс – це об'єкт 

міждисциплінарного вивчення, багатозначний термін ряду гуманітарних 

наук, предмет яких прямо або опосередковано передбачає вивчення 

функціонування мови. Найчастіше дискурс розглядається як родове поняття 

до понять «мова», «мовленнєвий акт», «текст», «діалог», «розмова», 

«інтеракція», «контекст» [57]. 

У сучасній теорії дискурсу виділяють широкий і вузький підходи до 

розуміння цього явища. У широкому сенсі «дискурс є комунікативна подія, 

що відбувається між тим, хто говорить та  тим, хто слухає (спостерігає), в 

процесі комунікативної дії в певному часовому, просторовому контексті» [57, 

с. 7]. Така комунікативна дія може бути мовленнєвою, письмовою, мати 

вербальні та невербальні складники. Типові приклади – бесіда, діалог між 

лікарем і пацієнтом. У вузькому сенсі говорять тільки про вербальні 

складники (комунікативні дії) і розуміють дискурс як «текст» або «розмову». 

У цьому сенсі термін «дискурс» позначає «завершений або тривалий продукт 

комунікативної дії, його письмовий чи мовленнєвий результат, який 

інтерпретується реципієнтами» [267, с. 65]. 

У лінгвістичному енциклопедичному словнику за ред. В. Ярцевої 

дискурс визначається як зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами: 

текст, узятий в подієвому аспекті: мова, розглянута як цілеспрямована 

соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах 

їхньої свідомості (когнітивних процесах) [123]. 

Структурно дискурс розглядається як єдність тексту й контексту, 

лінгвістичних і соціокультурних компонентів. Типовим у цьому плані є 

трактування дискурсу, запропоноване В. Красних: «... дискурс є 
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невербалізованою діяльністю, що розуміється як сукупність процесу та 

результату і має як власне лінгвістичний, так і екстралінгвістичний плани» 

[115, с. 89]. 

Аналіз існуючих підходів до визначення дискурсу дозволив нам дійти 

до розуміння його як комунікативної діяльності, що характеризується 

актуальністю, реальністю і подієвістю. Тому ми, слідом за В. Карасиком, 

пропонуємо розуміти дискурс як незамкнений процес мовленнєвої 

діяльності, за допомогою якого учасники вирішують завдання соціальної 

взаємодії [94]. Ці завдання доречно визначити як стратегічні, оскільки вони 

ведуть до мети, яка за її природою рекурсивна, і відновлюються після 

завершення повного циклу відповідної діяльності [94]. 

Отже, дискурс – це одиниця мови, яка характеризується через текст; 

мовленнєва взаємодія, в процесі якої змикаються соціально-рольові, 

соціокультурні, психологічні, когнітивні й комунікативні моменти, а також 

процесуальні характеристики якої зумовлені екстралінгвістичними 

факторами. 

Кожній сфері комунікації притаманний конкретний тип дискурсу зі 

своїми специфічними особливостями. У сфері офіційної комунікації 

виокремлюється інституційний дискурс, який являє собою спілкування в 

заданих рамках статусно-рольових відносин. В. Карасиком наводиться 

орієнтовний список видів інституційних дискурсів, що виділяються на 

підставі конкретних ознак (цілі, учасники та місце спілкування): політичний, 

дипломатичний, адміністративний, юридичний, педагогічний, медичний, 

діловий, науковий тощо [94, с. 191]. Медичний дискурс входить до системи 

інституціональних дискурсів і має універсальні та специфічні дискурсивні 

ознаки.  

Під медичним дискурсом доцільно розуміти процес мовленнєвої 

діяльності, що походить від взаємодії лікаря і пацієнта, в якому чітко 

визначені статусно-рольові характеристики учасників спілкування (лікар – 
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пацієнт), мета спілкування – надання медичної допомоги, а також місце 

спілкування – лікарня, поліклініка, стаціонар [73]. 

Проблема ефективної комунікації та взаємодії лікаря і хворого 

актуальна на сучасному етапі розвитку світової медицини. Підтвердженням 

цього є той факт, що курс з організації спілкування в межах медичної 

консультації було включено в програму навчання багатьох закордонних 

медичних університетів. У вітчизняній педагогічній та лінгвістичній науках 

медичний дискурс став об'єктом вивчення лише в останні роки. 

У центрі уваги дослідників до цього часу виявлялися тільки окремі 

аспекти медичного дискурсу: лінгвопрагматичний (М. Барсукова [19], 

К. Беррі [26], Р. Шуравіна [267]), когнітивний (М. Бахтін [21]), теорія і 

типологія медичного дискурсу (В. Карасик [93], Р. Водак [303]) проблеми 

медичного термінотворення (Л. Бейлінсон [24], С. Гончаренко [50], В. Жура 

[73], Т. Каримшакова [98]), що в повному обсязі не розкриває складну 

природу цього феномену. 

Дискурсивна особливість медичного дискурсу, за В. Журою [73], 

містить у собі використання семи основних видів компетенцій лікаря: 

1) тезаурусна компетенція – впорядковані енциклопедичні (перш за все, 

спеціальні медичні) знання професійної сфери; 

2) екстралінгвістична компетенція – це знання про зовнішні (соціальні, 

культурні, психологічні) контексти комунікації, характеристики спілкування, 

мету дискурсу; 

3) жанрова компетенція –  інформація про жанрові сценарії  і фрейми; 

4) стратегічна компетенція використовує мовленнєвий вплив як 

основне поняття, оскільки воно реалізується за допомогою комунікативних 

стратегій і тактик; 

5) в мовленнєвій компетенції виділяються форми дискурсу (наративи, 

дескріптиви, імперативи та ін.), а також типи викладу (дескриптивний, 

наративний, директивний тощо); 
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6) паралінгвістична компетенція, яка встановлює знання про 

просодичні засоби (темп, гучність, висота і тембр голосу, особливості 

артикуляції), а також знання про невербальні компоненти комунікації 

(міміка, жестикуляція); 

7) емотивна компетенція містить типові емоції пацієнта і емоційно-

марковані теми дискурсу [73]. 

Говорячи про медичний дискурс, як і про будь-який інший, необхідно 

визначити його основні компоненти: учасники, хронотоп, жанри, теми 

дискурсу, які також містять певні моделі поведінки та цінності. 

Учений В. Карасик [93] виокремлює наступні категорії, на яких 

засновано побудову будь-якого типу дискурсу: 1) учасники спілкування 

(статуси та ролі учасників спілкування); 2) умови спілкування (час і місце 

спілкування комунікантів); 3) організація спілкування (мотиви, цілі та 

стратегії); 4) способи спілкування (канал і жанр спілкування) [93]. 

Згідно з Л. Бейлісон [24], до найважливіших характеристик медичного 

дискурсу належать: 1) мета – надання професійної медичної допомоги 

пацієнту; 2) учасники – лікар, колеги, пацієнт і його родичі; 3) хронотоп – 

медичний огляд, виклик лікаря додому, огляд в стаціонарі тощо; 4) цінності – 

здоров'я (і його антипод – хвороба), терапія; 5) стратегії типу дискурсу – 

діагностика, лікування і рекомендація, а також пояснення, оцінка, контроль, 

сприяння та організація, 6) жанри – скарга пацієнта, бесіда, рекомендація, 

тощо [24]. 

Системоутворюючими категоріальними ознаками медичного дискурсу 

виступають, перш за все, діалогічність, структурність, точність та 

інтертекстуальність [73].  

Діалогічність медичного дискурсу знаходить своє відображення в 

змісті та структурі. На рівні змісту даний дискурс являє собою обмін 

інформацією, що здійснюється його учасниками по черзі. На структурному 

рівні діалогічність виявляється в тому, що його основною структурною 



31 

одиницею виступає діалогічна єдність, діада, яка складається з реплік 

партнерів за спілкуванням [73].  

Структурність характерна як для зовнішнього, так і для внутрішнього 

контекстів досліджуваного дискурсу. З одного боку, медичний дискурс може 

розглядатися як сукупність стандартних дискурсивних подій, що складають 

екстралінгвістичну основу його жанрового структурування. З іншого боку, 

внутрішньо жанрове структурування знаходить відображення в 

композиційній побудові виділеного дискурсу відповідно до етапів 

дискурсивної події, що визначаються організацією наукового медичного 

знання згідно з описаною в медичній літературі клінічній картині 

захворювання. Структурність підтверджується й інтегративним характером 

власне жанрів, що включають різні мовленнєві форми, стратегії і тактики, які 

реалізуються лікарем [73; 98]. 

Точність, з одного боку, є основним завданням адекватного обміну 

інформацією, а, з іншого, – умовою успішності комунікації, переважно 

реалізованою лікарем. Точність має характерні дискурсивні прояви: 

лаконічність виразу, клішованість дискурсивних формул, вживання медичної 

термінології та професіоналізмів, відмова від використання засобів 

художньої виразності мовлення [73; 98]. 

Інтертекстуальність медичного дискурсу реалізується в таких 

різновидах – зовнішньої та внутрішньої синтагматичної інтертекстуальності. 

У першому випадку йдеться про взаємодію текстів, пов'язаних між собою 

відносинами ретроспекції, актуальності та проспекції, що відображають 

реальну прогресію комунікативних подій дискурсу (наприклад, первинна 

консультація, повторна консультація тощо). Загальний семантичний простір 

створюваних текстів дозволяє розглядати їх в сукупності як особливий 

гіпертекст. Внутрішня синтагматична інтертекстуальність реалізується у 

взаємодії текстів, пов'язаних відносинами ретроспекції, актуальності та 

проспекції в межах однієї  дискурсивної події за допомогою такої форми 

продукування дискурсу, як чуже мовлення [73]. 
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Базуючись на названих провідних категоріальних ознаках, визначається 

і сама мета медичного дискурсу. За Л. Бейлінсон, основною метою лікаря в 

медичному дискурсі є надання допомоги пацієнту, тобто визначення 

захворювання, проведення лікування і пояснення пацієнтові, як він повинен 

поводитись, щоб зберегти здоров'я [24]. 

Відповідно до мети, виділяються три основних типи стратегій в 

медичному дискурсі – діагностичний, лікувальний і рекомендаційний. 

Стратегії медичного дискурсу реалізуються за допомогою певного набору 

мовленнєвих (спеціалізованих і неспеціалізованих) тактик, що справляють 

емоційний вплив на пацієнта. Вибір тієї чи іншої тактики та її ефективність, 

за М. Барсуковою, залежить від професійних цілей і ситуацій спілкування, 

від типу особистості та загальної, в тому числі мовленнєвої, 

культури лікаря [19]. 

Аналіз специфіки медичного дискурсу дозволяє виокремити основні 

види професійного спілкування спеціаліста-медика: 1) спілкування у системі 

«лікар – пацієнт» (або «провізор – пацієнт, відвідувач аптеки»); 

2) спілкування у системі «лікар – родичі хворого» («провізор – родичі 

хворого»); 3) спілкування у системі «лікар – допоміжний медичний 

персонал» («завідувач аптеки – провізори різних посад»); 4) спілкування у 

системі «лікар – лікар, колега» («провізор – провізор»). 

Спілкування у системі «лікар – пацієнт» вимагає вміння встановити 

контакт з пацієнтом на прийомі у лікарні, під час диспансеризації. У випадку 

ситуації «провізор – пацієнт, відвідувач аптеки» – це вміння встановити 

контакт з відвідувачем, клієнтом, під час візиту до аптечного пункту. 

Найважливішим складником практичної діяльності медика є збір анамнезу 

шляхом прискіпливого детального розпитування, вивчення скарг хворого, 

його психічних та фізіологічних особливостей тощо.  

Спілкування у системі «лікар – родичі хворого» також є важливим, 

оскільки лікар знаходиться у постійному контакті з близькими хворого. 
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Вміння встановити контакт з близькими хворого допомагає лікарю більш 

повно дізнатися про пацієнта. 

Спілкування у системі «лікар – допоміжний медичний персонал» 

(«завідувач аптеки-провізори різних посад) свідчить про те, що медичні 

працівники вищої ланки частіш за все дають своїм помічникам (медичним 

сестрам, санітарам) вказівки, які спрямовані на проведення процедур, 

аналізів, консультацій тощо. У випадку спілкування завідувача аптеки з 

провізорами – вказівки провізорам щодо отримання, зберігання лікувальних 

засобів.  

Спілкування у системі «лікар – лікар, колега» («провізор – провізор») 

має переважно консультативний характер. Консультації та поради 

спеціалістів-медиків здійснюються переважно під час міжособистісного 

спілкування на нарадах, консиліумах, наукових зібраннях та конференціях.  

Під час нашого дослідження ми зупинилися на професійному 

спілкуванні у системі «лікар – пацієнт», оскільки серед іноземних студентів-

медиків, які навчаються у вищих навчальних закладах України, більшість – 

майбутні лікарі. Аналіз мовленнєвих дій під час спілкування у системі «лікар 

– пацієнт» вимагає виокремлення основних інтенцій, які є найбільш 

значущими для ефективної взаємодії спеціаліста-медика зі співрозмовником 

під час практичної діяльності. Досить повний, на нашу думку, перелік таких 

інтенцій представлено О. Корольовою [113], яка виокремлює:  

– запит інформації про стан і скарги хворого з метою постановки 

діагнозу хворого;  

– запит інформації про перебіг хвороби;  

– поради і рекомендації хворому з дотримання режиму харчування; 

– отримання інформації про виникнення захворювання, про поведінку 

хворого, його ставлення до лікування; повідомлення родичам;  

– роз'яснення про точне і своєчасне виконання лікарських призначень; 

– отримання інформації у медперсонала про стан хворих;  

– аборона застосовувати медикаменти;  
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– роз'яснення дії різних ліків на організм хворого;   

– навіювання хворому впевненості в одужанні;  

– розрада, підбадьорення, підтримка хворого, виведення зі 

стану депресії;  

– вираження співчуття хворому та його родичам;  

– підтвердження діагнозу захворювання;   

– роз'яснення результатів лабораторних, рентгенологічних і 

спеціальних досліджень;   

– обговорення стану хворого, реакції організму на ліки;  

– вираження згоди або незгоди з колегами з різних медичних питань;  

– вираження припущення щодо стану хворого після відповідного 

лікування;   

– спроба змінити емоційний стан хворого [113].  

Кожна конкретна інтенція реалізується у певній темі та ситуації 

спілкування. Взаємопов'язаний комплекс ситуацій і тем спілкування, видів 

мовленнєвої діяльності, зумовленої потребами, називається сферою 

спілкування (М. Ляховицький [128], В. Скалкин [216]). Під ситуацією, як 

правило, розуміють «екстралінгвістичні обставини» (С. Шатілов [263]), 

«сукупність явищ, предметів дійсності» (В. Скалкин [216]), в яких 

відбувається спілкування. Учений О. Леонтьєв визначає мовленнєву 

ситуацію як сукупність таких факторів передмовленнєвого орієнтування, які 

є константними в різних конкретних умовах, і зміна яких впливає на зміну 

програми або операційної структури мовленнєвої дії [121]. 

Таким чином, медична сфера – специфічна сфера, що передбачає 

перелік вимог до спеціалістів, які діють в її межах. Суспільна значущість і 

складність професійних обов’язків медичних працівників вимагає високого 

рівня їхньої професійної підготовки, фундаментальних знань з теорії та 

практики медицини, опанування навичок, тактики, відповідних методів та 

прийомів медичної діяльності. Узагальнений перелік вимог до якостей 

фахівців з галузі медицини наведено у табл. 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Узагальнений перелік вимог до якостей медичного працівника 

№з/п Комплекс якостей Характеристика та показники  

1. Морально-етичні 

якості 

гуманізм, принциповість, доброзичливість, 

інтелігентність, порядність, турботливість, 

уважність, людяність, милосердність, 

толерантність, тактовність, ввічливість. 

2.  Вольові якості  цілеспрямованість, рішучість, впевненість, 

самостійність у прийнятті рішень, сміливість, 

витримка, терпимість, вимогливість до себе та 

оточення.  

3. Організаційно-

професійні якості 

вміння планувати роботу, вміння правильно 

оцінювати ситуацію, ініціативність, вміння 

швидко приймати рішення, здатність брати на 

себе відповідальність,прагнення до 

самовдосконалення, самоорганізація. 

4. Комунікативно-

професійні 

володіння необхідною культурою професійного 

спілкування, знання стратегій і тактик ведення 

діалогу з пацієнтом, вміння добирати мовні й 

мовленнєві засоби відповідно до ситуації, мети та 

умов спілкування, вміння перекоувати, 

пояснювати, радити, рекомендувати, відкритість, 

комунікабельність, 

 

Як бачимо з таблиці, спеціаліст-медик має бути освіченим, 

конкурентоздатним, мобільним, самостійним у прийнятті рішень, 

відповідальним за результати своєї діяльності, гармонійно розвиненим, 

повинен володіти науковим стилем мислення, уявленнями про природничо-

наукову картину світу, розвивати критичне мислення, усвідомлювати свою 

подальшу діяльність в умовах високотехнологічного суспільства в гармонії з 
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навколишнім середовищем, засвоювати методи наукового пізнання й 

формування наукового світогляду. Медичні працівники повинні також 

усвідомлювати покладену на них відповідальність, бути доброзичливими, 

уважними до хворого, привітними і витриманими. Важливим є зацікавленість 

медичного фахівця своєю професією, любов до неї, терпіння і 

цілеспрямованість, поєднання рішучості з обачливістю [104]. Окремої уваги 

заслуговують знання способів, форм, стратегій та тактик комунікативної 

взаємодії з пацієнтами, їхніми родичами, іншими спеціалістами, колегами, 

підлеглими, оскільки медична діяльність спрямована на обслуговування 

людей і задоволення їхніх життєво важливих потреб. Саме тому професійне 

спілкування стає вагомим компонентом професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів-медиків, іноземних зокрема.  

Отже, важливим та обов’язковим завданням вищих медичних 

навчальних закладів є розробка,  впровадження та використання таких форм і 

методів навчання, які сприятимуть формуванню в майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків готовності до професійного спілкування, яка є 

сукупністю якостей і властивостей, комунікативних вмінь та навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності.  

 

 

1.2. Сутність готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування  

 

Соціально-економічна ситуація в Україні, що супроводжується 

модернізацією практичної охорони здоров'я та відповідно вищої професійної 

освіти, актуалізує проблеми професійної орієнтації, поліпшення якості 

надання медичної допомоги та професійної підготовки майбутніх 

спеціалістів. Саме тому на сучасному етапі важливим завданням для 

викладачів медичних навчальних закладів є підготовка компетентного 

фахівця, здатного на вирішення професійних питань. Результат підготовки у 
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вищих навчальних закладах – це  готовність майбутніх спеціалістів до 

професійної діяльності, важливою складовою якої є професійна комунікація. 

Отже, виникає необхідність виявлення та уточнення сутності понять 

«готовність», «готовність до професійної діяльності» з метою з’ясування 

сутності поняття «готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування» та визначення її основних компонентів. 

Аналіз літератури свідчить про те, що науковці по-різному 

інтерпретують поняття «готовність». У площині наукових досліджень 

поняття «готовність» тлумачиться як: 

– особливий психічний стан, наявність у суб’єкта структури певної дії, 

певних здібностей та постійної спрямованості усвідомлення на його 

виконання (В. Сластьонін [217, с. 33]); 

– суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і 

підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне її 

виконувати (О. Коробкова [112, с. 117]); 

– цілісний прояв усіх сторін особистості фахівця (А. Деркач [60, с. 8]); 

– установка на виконання дії, своєрідний стан особистості, що виникає, 

коли існує певне питання, та визначає стійкість діяльності людини в 

полімотивованому просторі (Д. Узнадзе [246]); 

– системоутворююча установка до діяльності з позитивним 

результатом (Т. Гершкович [47]) 

– фундаментальна умова успішного виконання діяльності, вибіркова 

активність, яка спонукає особистість до майбутньої діяльності; налаштування 

можливостей особистості щодо успішної дії в певний момент, внутрішнє 

налаштування особи на певну поведінку під час виконання навчальних і 

професійних завдань, установка на активні дії (М. Дьяченко [63]);  

– передумова й регулятор діяльності, стан мобілізації усіх 

психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне виконання 

певних дій (В. Зінченко [154]); 
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– умова успішного виконання діяльності; виборча активність, що 

налаштовує особистість на майбутню діяльність; первинна фундаментальна 

умова успішного виконання будь-якої діяльності (В. Вергасов [38]);   

– особливий психологічний стан, який допомагає людині успішно 

виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, 

особисті якості, зберігати самоконтроль і перебудовувати свою діяльність з 

появою непередбачених перешкод  [124] тощо. 

У довідковій літературі термін «готовність» визначається таким чином:  

– стан мобілізації психологічних і психофізіологічних систем людини, 

які забезпечують виконання певної діяльності (Енциклопедія 

освіти [69, c. 137]; 

– високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних емоційних та 

вольових процесів особистості, колективу, що забезпечує успіх майбутньої 

діяльності (Український педагогічний словник [156, c. 64];  

– доведення до цілковитої завершеності, досконалості того, хто може і 

бажає щось виконати (Словник професійної освіти [218, с. 29] тощо. 

Більшість дослідників погоджуються у поглядах на готовність як 

інтегративну якість особистості, що містить знання, вміння, навички, настрій 

на конкретні дії [63].  

Науковці розкривають різноманітні сторони психологічної готовності 

до різних видів діяльності: усвідомлення своїх потреб, цілей і завдань, 

вирішення яких призводить до задоволення потреб; осмислення та оцінка 

умов, в яких проходитимуть дії; визначення на основі досвіду найбільш 

імовірних способів вирішення завдання; прогнозування прояву своїх 

інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових дій; оцінка 

співвідношення своїх можливостей, у тому числі рівня спрямувань; 

мобілізація сил відповідно до умов і завдань [64]. 

У формуванні стану готовності вирішальну роль відіграє те, що вона 

пов’язана з різними потребами особистості, в тому числі й професійними. 

Відтак необхідно говорити про готовність до професійної діяльності, яка 
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розглядається науковцями (Л. Кондрашова [107], А. Линенко [124], 

В. Сластьонін [217] та ін.) як складне соціально-педагогічне явище, що 

містить у собі комплекс індивідуально- психологічних якостей особистості та 

систему професійних знань, умінь, навичок, які забезпечують успішність 

реалізації професійно-педагогічних функцій.  

В основу поняття «психологічна готовность до професійної діяльності» 

покладено ідеї В. Шадрикова [260], згідно з якими у процесі формування 

готовності до професійної діяльності у студентів формується мотиваційна 

основа майбутньої діяльності, мета, уявлення про програму та інформаційна 

основа діяльності, блок прийняття рішень і підсистема професійно 

важливих якостей [260]. 

На основі аналізу наукових праць з’ясовано, що поняття «готовність до 

професійної діяльності» має численну кількість дефініцій, зокрема:  

– складне особистісне утворення відносно двох основних рівнів; на 

першому рівні готовність розглядається як бажання, прагнення оволодіти 

певною професією, спеціальністю; на другому – як здатність, підготовленість 

до професійної діяльності (Е. Зеєр [77, с. 96]); 

– стан особистості, який дозволяє їй успішно увійти в професійне 

середовище, швидко розвиватися в професійному відношенні ([64]);  

– комплекс спеціальних професійних здібностей (С. Рубінштейн [205]);  

– стан найвищої варіабельності та максимального включення 

здібностей суб’єкта в діяльність (О. Коробкова [112]) тощо. 

Загалом готовність до професійної діяльності розглядається як 

активний стан особистості, що викликає діяльність; наслідок діяльності; 

якість, що визначає установку на професійні ситуації і завдання; передумова 

до цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості, ефективності; є 

інтегративним феноменом (Ю. Устименко [247, с. 28]).  

Як зазначає Л. Суботіна, головною особливістю готовності до 

професійної діяльності є її інтегративний характер, який виявляється в 

упорядкованості внутрішніх структур, узгодженості основних компонентів 
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особистості професіонала, стійкості, стабільності й наступності їх 

функціонування. Тобто професійна готовність характеризується ознаками, 

що свідчать про психологічну єдність, цілісність особистості професіонала; 

сприяє продуктивності діяльності [233, с. 296].  

Поняття «готовність до професійної діяльності» найчастіше 

розглядається у контексті компетентнісного підходу.  Виникнення стану 

готовності до певної діяльності починається з постановки мети на основі 

потреб і мотивів. Далі йде розробка плану, установок, моделей, схем та 

стратегій майбутніх дій і власне предметні дії. 

На основі аналізу та систематизації думок щодо визначення понять 

«готовність» та «готовність до професійної діяльності» можемо визначити 

поняття «готовність до професійного спілкування», оскільки сам процес 

спілкування ми також розглядаємо як своєрідну діяльність, що має мету, 

мотиви, норми та правила і результати. У зв'язку з цим формування 

готовності до професійного спілкування необхідно розглядати як процес 

прояву освіти і розвитку тих необхідних якостей особистості, мотиваційних 

установок, навичок, які б забезпечували їй можливість свідомо і 

обґрунтовано бути успішним в професійній діяльності [41; 54; 63; 112; 233]. 

Готовність до спілкування є базовою характеристикою особистості 

майбутнього фахівця і визначається наступним чином:  

– усвідомлення ролі спілкування як значимого фактора успішної 

професійної діяльності; наявність стійкої потреби в спілкуванні, що 

забезпечує мотивацію і ціннісне ставлення до професійного спілкування; 

систему знань з теорії, стратегій і тактик спілкування; володіння технікою 

спілкування  тощо[106, с. 12];  

– функціональний стан особистості, який характеризує вибіркову, 

прогнозовану комунікативну активність на етапі професійної підготовки;  

комплекс форм, методів і засобів навчання які забезпечують розвиток 

особистості, вираженого в готовності до комунікативної взаємодії у 

професійній діяльності лікаря [163, с. 8]; 
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– цілеспрямованість студентів до сприйняття інформації про 

професійну комунікацію медика, що виявляється у здатності до оволодіння 

лексико-граматичними навичками; уміннями декодувати суть почутого; 

бажання здійснювати особистісну професійну взаємодію, а також здібності 

встановлювати, розвивати, підтримувати цю взаємодію [54]. 

Узагальнивши наукові подгляди на сутність поняття «готовність до 

професійного спілкування», сформулюємо визначення поняття «готовність 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування». У 

нашому дослідженні під готовністю майбутніх спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування будемо розуміти цілісне психологічне утворення, 

що базується на здатності іноземних студентів-медиків досягати 

професійного рівня через знання мови як засобу оволодіння професією; на 

усвідомленні специфічних особливостей професійної взаємодії та культури 

спілкування; на власному професійному досвіді; а також визначається через 

професійні знання, мовні й мовленнєві вміння та навички, що забезпечують 

можливість продуктивної взаємодії з пацієнтами;  

Педагогічний зміст поняття «готовності студентів до професійного 

спілкування» в нашому дослідженні будемо трактувати як інтеграційну 

професійно-особистісну характеристику, що включає ціннісне ставлення 

студентів до професійного спілкування, комунікативні інтерактивні та 

перцептивні здібності, здатності успішно діяти в ситуаціях професійного 

іншомовного спілкування, які необхідні для виконання професійної 

діяльності на рівні міжнародного суспільства. 

Формування готовності студентів медичних навчальних закладів до 

професійного  спілкування – це процес, спрямований на активізацію 

внутрішніх ресурсів і професійно важливих якостей студентів, що сприяють 

розвитку мотивації, збагаченню знань і умінь, необхідних для практичного 

використання іноземної мови в майбутніх ситуаціях професійного 

спілкування. 
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Слідом за Д. Матухіним, відзначаємо, що цей процес розглядається як 

освітня діяльність, під час якої освітнє середовище, методи і засоби навчання 

іншомовного спілкування роблять її інструментом підвищення якості 

професійної підготовки і формування готовності до професійного 

спілкування, що орієнтоване на майбутнього фахівця і його професію [131]. 

Дослідники звертають увагу на умови, необхідні для організації 

процесу формування готовності студентів до професійного спілкування, [41; 

54; 63; 112; 233] та зазначають, що спілкування є ефективним засобом 

професійної і соціальної орієнтації в немовних вищих навчальних закладах. 

На думку науковців, для реалізації даного процесу слід дотримуватись 

наступних умов: чітке формулювання цілей мовленнєвої діяльності; 

соціальна і професійна спрямованість цієї діяльності; задоволеність студентів 

у процесі вирішення певних завдань; формування в них уміння творчо 

підходити до вирішення завдань; сприятливий психологічний клімат у 

навчальному колективі [42]. 

Досліджуючи педагогічне забезпечення формування готовності 

студентів до професійного спілкування, будемо ґрунтуватися на таких 

принципах навчання: комунікативної взаємодії учасників освітньої 

діяльності, інтеграції навчання іншомовного спілкування зі змістом 

спеціальних дисциплін, активізації пізнавальної активності студентів. 

Під час вивчення теоретичних передумов формування готовності 

студентів до професійного спілкування методологічною основою є 

компетентнісний і комунікативно-когнітивний підходи, які дозволяють 

розглядати готовність як єдність особистісної, теоретичної і практичної 

складових і організовувати процес формування як інтерактивний. 

У літературі питання значна увага приділяється структурі готовності. 

За визначенням Л. Кондрашової [107], структурними компонентами 

готовності до професійної діяльності є:  мотиваційний (професійні установки 

та інтереси);  морально-орієнтований (ціннісні орієнтації, професійна етика);  

пізнавально-операційний (професійна спрямованість уваги, пам'яті);  
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емоційно-вольовий (вольові процеси, що забезпечують ефективність 

діяльності );  ціннісний (самооцінка своєї діяльності) [107]. Як вважає 

А. Міщенко, основними компонентами готовності є: пізнавальний (розуміння 

завдань діяльності); мотиваційний (прагнення до діяльності, потреба в 

успішному виконанні завдань); вольовий (вміння керувати собою, 

зосередження вольових сил на виконанні завдань) [138, с. 89].  

Систематизуючи погляди дослідників, у нашому дослідженні серед 

базових компонентів готовності студентів-медиків до професійного 

спілкування виокремлюємо: мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний, рефлексивний. 

Мотиваційний компонент є вагомим для розвитку особистості 

майбутнього спеціаліста, фахівця, «відображає потреби суб’єкта у 

професійній діяльності, у тому числі потребу у самопізнанні та 

саморозумінні» [259] 

Виокремлення мотиваційного компонента у структурі готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування є 

обґрунтованим, оскільки саме через мотиви здійснюється взаємодія 

особистості з навколишнім соціальним середовищем [205]. На думку 

В. Леонтьєва, мотив – це особистісне утворення, яке є результатом як 

афективної, так і свідомої переробки потреб, наявних у особистості у певний 

момент; це внутрішнє джерело активності людини [120]. 

У психології найчастіше виділяють два фактори, що сприяють розвитку 

мотивації: внутрішні мотиви, пов'язані з процесом праці (мотивація) і 

зовнішні стимули (стимуляція), що знаходяться поза його змістом. У разі, 

коли переважає внутрішня мотивація, особистість спрямована на набуття 

нових знань, навичок і умінь, на розвиток професійних здібностей, що 

приносить людині задоволення і радість від професійної діяльності. У тому 

випадку, якщо переважають зовнішні стимули, для особистості на першому 

місці знаходиться заохочення, яке людина може отримати під час 
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професійної діяльності (матеріальна винагорода, кар'єрний ріст, соціальне 

визнання) [200, с. 27]. 

Мотиваційний компонент готовності майбутніх спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування передбачає наявність у них певних потреб, які 

можуть бути задоволені тільки в професійній діяльності. Характер і природа 

цих потреб можуть бути надзвичайно різноманітними. Залежно від того, як 

буде відбуватися задоволення цих потреб, можна судити про те, наскільки 

людина реалізується в професійній діяльності, комунікативній зокрема.  

Мотиваційний компонент готовності іноземних студентів ВМНЗ до 

професійного спілкування передбачає активність в іншомовній мовленнєвій 

діяльності з метою вирішення поставлених завдань, професійної реалізації, 

отримання позитивних результатів комунікації. На формування мотивації в 

професійній сфері впливає безліч факторів: суб'єктивні особливості 

особистості (потреба в знаннях, рівень інтелектуального розвитку, здібностей 

тощо), організаційні форми навчальної діяльності, адаптованість студента до 

навчального процесу та ін. Як відомо, «будь-яка дія походить з мотиву, тобто 

переживання суб'єктом чогось значущого тільки для нього, того, що надає дії 

сенсу. Свідома дія спрямовується на мету, яка повинна бути усвідомлена 

індивідом. Переживання суб'єктом мети дії є спонуканням до її виконання, її 

джерелом, нарешті, виступає як її мотив». [157, с. 51].  

Важливим показником готовності до професійного спілкування є 

інформаційна потреба, що виступає основою пізнавальної мотивації. Інтерес 

до майбутньої професії – один з мотивів навчання. З огляду на те, що 

навчання у вищих навчальних закладах передбачає підготовку до майбутньої 

професії, важливим є формування та розвиток, перш за все, умінь і навичок, 

необхідних у майбутній професійній діяльності.  

Когнітивний компонент базується на переліку низки необхідних знань, 

які майбутні спеціалісти повинні засвоїти під час професійної підготовки у 

вищих навчальних закладах, серед них: знання змісту діяльності майбутньої 

медичної  (лікарської, фармацевтичної) спеціальності; вимоги до знань і 
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вмінь спеціаліста-медика, знання вимог до індивідуальних особливостей 

спеціаліста-медика (особистісно-ділові професійно-важливі якості); знання 

соціальної характеристики медичних спеціальностей (санітарно-гігієнічні та 

естетичні умови праці, зарплата, області застосування майбутньої 

спеціальності) тощо.  

Окрім того, когнітивний компонент передбачає глибину і міцність 

знань студента-медика про особливості професійного спілкування; 

усвідомлене засвоєння студентами специфічних норм комунікативно-

мовленнєвої поведінки носіїв мови; знання лексичних та граматичних норм 

професійного мовлення; знання специфіки комунікативної взаємодії лікаря з 

пацієнтом; знання комунікативних тактик і стратегій з метою подолання 

мовних бар’єрів і налагодження ефективної взаємодії зі співрозмовниками у 

процесі професійної діяльності; інформаційна обізнаність і високий ступінь 

засвоєння системи необхідних та достатніх комунікативних знань у контексті 

вивчення фахових і нефахових дисциплін; мовні знання. 

Мовні знання – це знання особливого роду, які служать засобом 

активізації свідомості та їх словесного вираження в процесі формування 

думки й мови [134]. Джерелом знань є власне мовний матеріал програм і 

підручників, який з метою якісного засвоєння повинен бути функціональним 

і жорстко структурованим. Когнітивний компонент є передумовою 

операційно-діяльнісного компонента.  

Операційно-діяльнісний компонент передбачає у майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків володіння певними засобами та прийомами професійної 

діяльності, у тому числі й комунікативною; наявність відповідних вмінь та 

навичок; сукупність різноманітних засобів вирішення професійних завдань. 

Він поєднує у собі як систему різних професійних дій, спрямованих на 

реалізацію професійних цілей (комунікативні навички, навички аналізу та 

прогнозування педагогічних ситуацій), так і відповідні професійно важливі 

якості. 
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Уміння оперувати отриманими спеціальними знаннями у внутрішньому 

плані своєї індивідуальної свідомості дає фахівцю можливість отримувати 

ситуативні і перспективні відомості про об'єкти та загальне соціальне 

середовище, можливість передбачити наслідки свого професійного впливу, 

планувати свою професійну діяльність, формувати індивідуально-

особистісне уявлення про картину світу і виробити власний стиль 

професійної діяльності [200]. 

Слідом за Н. Гальськовою [43], виокремлюємо основні елементи 

операційно-діяльнісногого компонента готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування: комунікативні вміння за 

видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на 

основі загальної професійної лексики. Наприклад, кінцевою метою 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування є 

розвиток вміння вести бесіду, діалог-розпитування, цілеспрямовано 

обмінюватися інформацією професійного характеру з певної теми; мовні 

вміння та навички, які містять знання фонетичних явищ, граматичних форм, 

правил словотвору, лексичних одиниць, професійної термінології. Ці знання і 

навички є базовою складовою частиною складних комунікативних умінь – 

говоріння, аудіювання, читання, письма; навчальні вміння, раціональні 

прийоми розумової праці, що забезпечують культуру засвоєння мови в 

навчальних умовах і культуру спілкування з його носіями [43]. 

Операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх спеціалістів-

медиків до професійного спілкування містить перелік загальних вмінь 

мовленнєвої діяльності та вмінь власне професійного спілкування, а також 

алгоритмів, необхідних для успішної взаємодії з пацієнтом [140].  

До перших відносимо: 

– уміння, що пов'язані з предметом мовлення: здійснювати різні 

мовленнєві дії, в тому числі такі способи вираження думки, як опис, 

аргументація, характеристика, розповідь, пояснення, резюме, 
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інструкція; здійснювати в усному / письмовому тексті відповідні 

комунікативні наміри адекватно цілям і умовам спілкування; 

– уміння, що пов'язані з функціями і цілями мовленнєвого жанру: 

формулювати цілі спілкування; визначати головну і другорядну мету 

спілкування відповідно до конкретного мовленнєвого жанру; 

– уміння, які пов'язані зі структурою мовленнєвого жанру: розробляти 

структурну схему мовленнєвого висловлювання, що реалізує основну мету 

спілкування в певному мовленнєвому жанрі; варіювати послідовність 

використання окремих компонентів структурної схеми мовленнєвого жанру 

відповідно до умов спілкування; 

– уміння, пов'язані з властивостями мови і мовними засобами, що 

використовуються: оперувати в текстах різних мовленнєвих жанрів наборами 

мовних засобів, які реалізують ідентичні стильові риси; використовувати 

мовні засоби (формули мовного спілкування), що виражають комунікативні 

наміри учасників ділового контакту; 

– уміння з аудіювання: розуміти висловлювання співрозмовника в ході 

діалогічного професійного спілкування, в тому числі при наявності 

незнайомих мовних засобів з метою вилучення специфічної, необхідної 

комуніканту інформації; 

– уміння читати тексти професійного характеру: загальне охоплення 

змісту, пошук і вилучення необхідної інформації. 

До вмінь власне професійного спілкування належать вміння [140]: 

встановлювати мету спілкування і досягати її; розуміти мову співрозмовника; 

прогнозувати подальший перебіг діалогу;  повідомляти і отримувати 

необхідну професійну інформацію;  висловлюватися логічно і послідовно;  

використовувати формули ввічливості; реагувати на зміну ситуації; 

підтримувати бесіду; стимулювати співрозмовника до продовження розмови. 

Слідом за С. Маталовою [130], ми стверджуємо, що серед 

найважливіших складників операційно-діяльнісного компоненту готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування є:  
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– мовний (комплекс умінь і навичок, який дозволяє розуміти і 

продукувати адекватно оформлене (фонетично, граматично і лексично) 

мовлення спеціаліста медичного профілю і неспеціаліста на рівні фрази / 

репліки у всіх видах мовленнєвої діяльності); 

– мовленнєвий (комплекс умінь і навичок, що дозволяє вести діалог з 

фахівцем медичного профілю або неспеціалістом, розуміти його мовлення й 

інтерпретувати його в медичних документах, читати наукові медичні тексти з 

метою вилучення інформації, необхідної для вирішення навчально-наукових, 

виробничо-практичних та науково-дослідних завдань); 

– соціокультурний (знання правил етикету країни, мова якої 

вивчається, деонтології і вміння застосовувати їх на практиці у всіх видах 

мовленнєвої діяльності, що базуються на основі двох варіантів мови 

професійного спілкування (спеціаліста медичного профілю і неспеціаліста) в 

продуктивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності, що дозволяє 

вирішувати професійні завдання під час навчальної, практичної, професійної 

та науково-дослідної діяльності) [130]. 

На думку багатьох дослідників, у структуру операційно-діяльнісного 

компонента готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування необхідно закладати сфери комунікативної 

діяльності, теми та ситуації, мовленнєві дії, що враховують професійну 

спрямованість студентів; мовний матеріал (фонетичний, лексичний, 

граматичний, орфографічний), правила його оформлення й оперування ним; 

комплекс спеціальних (мовленнєвих і комунікативних) умінь, що 

характеризують рівень практичного оволодіння іноземною мовою як засобом 

спілкування, в тому числі в інтеркультурних ситуаціях; систему знань 

національно-культурних особливостей і реалій країни, мова якої вивчається; 

навчальні та адаптивні вміння, раціональні прийоми розумової праці, що 

забезпечують культуру засвоєння мови в навчальних умовах і культуру 

спілкування з його носіями [43, с. 165].  
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Отже, систематизуючи зазначене раніше, відзначимо, що операційно-

діяльнісний компонент готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування базується на тому, що вони повинні вміти: 

 – усвідомлювати і чітко визначати своє мовленнєве завдання;   

– планувати хід бесіди;  

– частково непідготовлено перебудовувати свою програму спілкування; 

 – перехоплювати ініціативу спілкування та надавати партнеру 

можливість реалізувати своє мовленнєве завдання, сприяти йому;  

– адекватно ситуації реагувати на репліку співрозмовника;  

– провокувати той чи інший мовленнєвий вчинок;  

– функціонально маніпулювати всередині однієї репліки [152].  

Окрім того, спираючись на попередні наукові дослідження [61; 67; 127; 

152], нами виокремлено перелік певних дій, що становлять основу 

операційно-діяльнісного компонента готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування. Серед них:  

– ведення діалогу з хворим на рівні встановлення паспортних даних 

останнього і заповнення паспортної частини медичної карти під час прийому;  

– ведення з хворим діалогу-розпитування з метою виявлення скарг і 

оформлення запису скарг в медичній карті;  

– ведення з хворим діалогу-розпитування з історії цього захворювання і 

оформлення відповідного запису в медичному документі;  

– ведення з хворим діалогу-розпитування з історії його життя і 

оформлення запису в медичній карті;  

– ведення з хворим діалогу під час огляду, пальпації, аускультації, 

перкусії, інструментальному обстеженні та інших методах дослідження 

хворого і оформлення запису про результати об'єктивного обстеження [113]. 

Серед алгоритмів, за якими здійснюється професійне спілкування, 

необхідно враховувати наступні:  

– вмотивованість, тобто той мотив, який спонукає майбутнього 

спеціаліста вступити в контакт з іншими;  
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– постановку мети спілкування, визначення ситуації спілкування; 

ідентифікацію особистості співрозмовника;  

– планування змісту власного повідомлення;  

– сприйняття і оцінку відповідної реакції співрозмовника, встановлення 

зворотного зв'язку [230, с. 243]. 

Рефлексивний компонент виступає необхідним складовим компонентом 

готовності майбутніх іноземних студентів-медиків до професійного 

спілкування, оскільки відображає процес саморегуляції особистості 

всередині професійної діяльності, комунікативної зокрема; її активне 

особистісне і професійне самовизначення. Саме здатністю людини до 

рефлексії будуть визначатися відповідні рівні мотиваційного та операційного 

забезпечення професійної діяльності, що знаходить прояв у переживанні 

особистістю успіхів та невдач у своїй діяльності і визначає настрій людини, 

готовність до роботи.  

Рефлексивний компонент передбачає творчий потенціал, мобілізацію 

сил, зосередженість на завданні, самоконтроль, вміння керувати діями, 

вміння ставити мету і знаходити засоби для її досягнення, подолання 

сумнівів в мовленнєвій діяльності, когнітивний аналіз мовного та 

мовленнєвого матеріалу, усвідомлене засвоєння студентами специфічних 

норм комунікативно-мовленнєвої поведінки носіїв мови тощо [135].  

Окрім того, рефлексивний компонент дозволяє провести оцінку 

діяльності майбутніх спеціалістів, у тому числі й самостійну.  

Знання дозволяють студенту орієнтуватися у вирішенні мовленнєвих 

завдань, що виникають під час процесу професійного спілкування, грамотно 

планувати і контролювати перебіг своєї мовленнєвої діяльності і оцінювати її 

результати.  

Узагальнену характеристику змісту компонентів готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів медиків до професійного спілкування наведено у 

таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2 

Змістове наповнення компонентів готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів медиків до професійного спілкування 

Компонент Зміст компонента 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

Усвідомлення майбутніми медичними спеціалістами цілей і 

завдань професійної підготовки та її якості 

Розуміння необхідності оволодіння нормами професійного 

спілкування медиків 

Стійкий інтерес до здійснення професійної комунікації 

Розуміння значущості комунікативної взаємодії з пацієнтами під 

час лікарняної практики  

Прагнення до підвищення рівня професійної культури спілкування  

К
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

Знання сутності та специфіки майбутньої діяльності  

Знання соціальної характеристики медичних спеціальностей 

Мовні знання (термінологічна та спеціальна лексика, граматичні та 

синтаксичні конструкції для оформлення висловлювання) 

Мовленнєві знання (мовленнєві кліше професійної сфери,   

Знання особливостей ведення професійного спілкування (стратегії 

та тактики, ситуації, умови) 

Знання правил культури професійного спілкування 

О
п

ер
а

ц
ій

н
о

-

д
ія

л
ь

н
іс

н
и

й
 

Комплекс професійних умінь: комунікативних, перцептивних, 

інтерактивних  

Уміння власне професійного спілкування  

Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, 

аудіювання, читання, письмо) 

Володіння алгоритмами, необхідними для успішної взаємодії з 

пацієнтом  

Організаційні вміння 

Р
еф

л
ек

си
в

н
и

й
 Здатність оцінювати рівень власних знань та вмінь щодо організації 

та здійснення професійного спілкування 

Здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички під час 

організації професійної взаємодії з пацієнтами 

Здатність до самоаналізу та самоконтролю 

Рефлексія 
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З огляду на вимоги до підготовки іноземних студентів до професійного 

спілкування, під час навчання реалізуються, в першу чергу, принципи, що 

забезпечують доцільність і результативність вивчення мови як засобу 

оволодіння майбутньою професією. Саме тому професійна мовна підготовка 

покликана розвивати мовні, мовленнєві та комунікативні здібності й 

формувати готовність здійснювати як безпосереднє спілкування (говоріння, 

розуміння на слух), так і опосередковане спілкування (читання з розумінням 

іншомовних текстів, письмо).  

У цілому слід зазначити, що готовність іноземного студента-медика до 

професійного спілкування здатна забезпечити його конкурентоспроможність 

як майбутнього фахівця. Під конкурентоспроможністю у цьому випадку 

розуміють «інтегративну характеристику, що забезпечує спеціалісту вищий 

професійний статус, більш високу рейтингову позицію на відповідному 

галузевому ринку праці, високий попит на його послуги» [3, c. 8]. Під 

впливом конкурентоспроможності відбувається також формування і розвиток 

мотивації до вивчення іноземної мови. З цих позицій 

конкурентоспроможність фахівця цілком може виступати інтегративним 

показником якості освіти, що розуміється як співвідношення її цілей і 

результатів.  

Отже, як бачимо, готовність до професійного спілкування – це складне, 

цілісне психологічне утворення, що базується на здатності іноземних 

студентів-медиків досягати професійного рівня через знання мови як засобу 

оволодіння професією; визначається через професійні знання, мовні й 

мовленнєві вміння та навички, власний професійний досвід особистості. У 

нашому дослідженні готовність майбутніх спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування визначено як цілеспрямований процес освоєння 

ними сукупності комунікативних вмінь, навичок та певних дій, що 

забезпечують їм можливість продуктивної взаємодії з пацієнтами: освоєння 

способів пошуку, переробки і обміну професійно значущої інформації, 



53 

розвитку навичок професійного спілкування, усвідомлення специфічних 

особливостей професійної взаємодії,  освоєння норм професійної культури.  

Оскільки готовність майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування – це цілісне складне утворення, воно має певну 

структуру, яка представлена мотиваційним, когнітивним, операційним та 

рефлексивним компонентами.  

 

1.3. Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки іноземних 

студентів-медиків до професійного спілкування 

 

Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування у нефілологічних вищих навчальних закладах, медичних 

зокрема, характеризується багатоаспектністю. Питанням теорії спілкування, 

підготовки студентів-медиків до спілкування, у тому числі й професійного, 

присвячено наукові праці низки зарубіжних та вітчизняних дослідників 

(Р. Браун [277] та ін.).  

Підтвердженням особливої уваги до місця комунікації у системі 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів-медиків є той факт, що курси 

з організації спілкування в межах медичної консультації було включено в 

програму навчання багатьох американських та європейських медичних 

університетів. 

У Європі, особливо в Англії, Німеччині, а також у США вже декілька 

десятиліть активно обговорюється проблема компенсаторного навчання 

рідної мови. Ця проблема сприяла активізації уваги до соціальних 

детермінантів мовлення, дозволила вченим різних напрямків більш адекватно 

усвідомити роль мови в соціальному житті особистості та суспільства.  Дещо  

в іншому аспекті проблема екстралінгвістичного контексту мовлення 

виникла у зв’язку з викладанням мови іноземним студентам, які навчаються 

за кордоном у вищих навчальних закладах медичного профілю.  
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Вже зазначалося раніше, що від того, як складуться відносини між 

лікарем та пацієнтом, багато в чому залежить ефективність лікування. 

Передумовами виникнення позитивних відносин і довіри між спеціалістом-

медиком і пацієнтом є кваліфікація, досвід і майстерність першого, загальна 

атмосфера медичного закладу, поведінка медичного персоналу, починаючи з 

реєстратури. 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, «five star 

medical specialist» – це спеціаліст-медик, який здатен критично оцінювати і 

покращувати якість медичної допомоги, застосовувати сучасні технології, 

агітувати за здоровий спосіб життя, поєднувати особисті інтереси з 

громадськими,злагоджено та ефективно працювати в команді. І все це 

неможливо здійснювати без необхідних комунікативних навичок та вмінь [276]. 

Повномасштабна підготовка майбутніх спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування в межах стандартної університетської програми 

навчання проводиться в низці країн світу.  

У країнах Європи в межах масштабного проекту «Language Learning for 

European Citizenship» відбуваються різноманітні експериментальні 

дослідження, які підтверджують необхідність та значимість підготовки 

іноземних студентів до професійного спілкування у контексті загальної 

професійної підготовки.  

У Сполучених Штатах державні органи влади також приділяють 

підвищену увагу до рівня мовної підготовки майбутніх спеціалістів-медиків.  

Починаючи з 1998 року, вищі медичні школи (університети, інститути) були 

зобов'язані оцінювати рівень комунікативних навичок своїх випускників ще 

до початку їхньої професійної діяльності.  

У 1999 році Рада з акредитації вищої медичної освіти (ACGME) 

запропонувала набір з шести загальних компетенцій, якими повинен володіти 

майбутній спеціаліст-медик, три з яких пов’язані з готовністю до 

професійного спілкування: базове міжособистісне спілкування, спілкування 
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під час  лікування та догляду за хворим, наукове спілкування на 

конференціях, форумах тощо [277].  

 Про відсутність у іноземних лікарів навичок професійного спілкування 

та необхідності їх навчання говорив професор Джонатан Сильверман [296], 

заступник декана факультету клінічної медицини Кембріджського 

університету. У статті «Навчання навичок спілкування в медицині: заняття 

для всіх або розвага для диваків?» вчений зазначив, що ефективна клінічна 

комунікація є центральною в клінічній підготовці. Ефективне спілкування 

необхідно для практики високоякісної медицини. Дж. Сильверман приходить 

до висновку про невідповідність фактичної значимості формування навичок 

професійного спілкування у майбутніх спеціалістів-медиків та того, як вони 

ставляться до дисциплін гуманітарного спрямування, що знижує 

ефективність навчання і не забезпечує в достатній мірі вміння спілкуватися з 

пацієнтом. Дослідник наполягав на збільшенні обсягу годин, що виділяються 

в навчальному навантаженні на вивчення мови за фахом та виведення цієї 

дисципліни з переліку факультативних та виведення її до базових [297].  

Саме тому, сьогодні професійна підготовка у закордонних (як 

американських, так і європейських)  вищих навчальних закладах складається 

з трьох циклів: обов’язкового підготовчого, основного та післядипломного. 

Іноземний студент зобов’язаний закінчити підготовчі курси з мови (термін 

підготовки від одного до трьох років), оскільки загальновідомо, що мова для 

студентів, які навчаються за кордоном – це базисний засіб отримання 

професійної освіти, а для професій типу «людина – людина» мова та 

спілкування є невід’ємною складовою професійної компетентності.  

З метою покращення процесу підготовки іноземців-медиків до 

професійного спілкування було підготовлено Калгарі-Кембріджські 

рекомендації, де особливим чином об'єднані навички професійного 

спілкування та навички складання традиційної історії хвороби. Також у 

рекомендаціях передбачається вирішення двох задач – структурування та 

вибудовування діалогу у послідовно представлених ситуаціях: початок 
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консультації; збір інформації; огляд; роз'яснення та планування; завершення 

консультації [296]. 

У медичних університетах Манчестеру для навчання студентів було 

впроваджено спеціальні курси з професійної комунікації, розробкою яких 

займався Джулієт Драпер, доктор медицини Кембриджського Університету, 

один з авторів підручників «Skills for Communicating with Patients and 

Teaching and Learning Communication Skills in Medicine» (1998), «Skills for 

Communicating with Patients» (2005) [274; 283; 284; 295]. Провідними 

методами навчання було визначено: експериментальне навчання, PBL 

(problem based learning), офіційні лекції з основ професійного спілкування, 

рольові ігри та інші методи навчання в малих групах [283].  

В Італії метою професійної підготовки іноземних студенів є 

підвищення рівня мовної компетентності майбутніх спеціалістів до 

просунутого (європейського B2, C1 [74]). Одне з основних положень змісту 

підготовки до професійного спілкування – співвідношення лінгвістичного та 

комунікативного блоків. Саме тому італійські педагоги-науковці приділяють 

особливу увагу додатковій комунікативній підготовці, що має вияв у 

системах спецкурсів з професійного спілкування та лінгвістичних тренінгів. 

Програма організації такої додаткової підготовки почала діяти з 2003 року, 

коли іноземна мова за професійним спрямуванням стала обов’язковим 

компонентом навчальної програми. Як з’ясували дослідники, навчання 

професійного спілкування іноземною мовою важливо будувати згідно з 

відомою концепцією міжпредметного мовного інтегрування (CLIL - Content 

and Language Integrated Learning) [281, с. 35]. 

Згідно з вимогами італійських навчальних програм, готовність 

майбутніх спеціалістів до успішного професійного спілкування передбачає 

володіння та оперування лінгвістичними, психологічними, міжкультурними 

знаннями [279]. Щодо організації підготовки іноземних студентів – 

ефективний процес такої підготовки складається з гармонійного поєднання 

традиційних форм навчання та сучасних інтерактивних технологій, які 
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сприяють розвитку критичного мислення, мотивації до самовдосконалення та 

саморозвитку [279, c. 32–53.]. 

У сучасній західній теорії та практиці підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів до професійного спілкування можна виокремити такі основні 

напрями: традиційний; концепція «занурення» в іноземну мову та власне у 

процес спілкування; концепція розвитку чутливості до іноземної мови – 

«Language awareness», цілісний підхід [288].  

Представники традиційного напряму вважають, що підготовка до 

професійного спілкування повинна бути пов’язана, перш за все, зі змістом 

окремих профільних дисциплін навчального закладу. При цьому увагу слід 

акцентувати також і на навчанні необхідного лексичного та граматичного 

матеріалу з професійної сфери, на обов’язкових практичних та домашніх 

завданнях, контролі знань, вмінь, навичок та їхню оцінку. Проте недоліком 

такого підходу є те, що він спрямований на навчання системи мови, а не на 

розвиток у студентів здатності до спілкування.  

Концепція «занурення» у предмет виникла у Німеччині та згодом 

поширилася країнами світу. Особливої популярності набула в університетах  

Великої Британії, де цей метод вважають одним з найдієвіших методів, 

покликаних стимулювати активну діяльність студентів і створювати 

сприятливе середовище для професійного спілкування [196].  

Метод «занурення» в навчальний предмет – це система творчої, 

взаємозалежної, методично грамотної діяльності викладача і студентів, під 

час якої на всіх етапах засвоєння знань створюються умови для поглибленого 

вивчення змісту навчального предмета, формування інтересу і здібностей до 

навчання [196]. 

Використовуючи різні види комплексного методичного забезпечення 

занять, викладач формує навички говоріння, застосовує під час спілкування 

різні види діалогів. З використанням елементів метода «занурення» процес 

спілкування відбувається на репродуктивному та творчому рівнях та 

максимально наближений до реального. При цьому важливо оптимально 
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організовувати групову, індивідуальну та фронтальну роботу студентів-

іноземців.  

Концепція «Language awareness» також виникла у Великій Британії та 

отримала популярність у західноєвропейських країнах, оскільки дозволяє 

враховувати сучасні умови та вимоги до навчання. Згідно з цією концепцією 

іноземна мова не лише вивчається як окремий предмет, а й інтегрується у 

систему професійної підготовки майбутніх спеціалістів та орієнтується на 

потреби студентів у їхній майбутній професійній діяльності. Увага 

зосереджується на аудіюванні автентичного іншомовного мовлення та усній 

взаємодії між співрозмовниками (студент – студент, студент – викладач) у 

процесі моделювання ситуацій навчального та навчально-професійного 

спілкування [196].  

В цілому аналіз науково-педагогічної та методичної літератури, 

нормативно-правових документів дозволив нам назвати провідні технології, 

які використовуються у процесі загальної мовної підготовки й підготовки до 

професійного спілкування зокрема у країнах Європи, США та поступово 

починають впроваджуватися в вищих навчальних закладах України. Серед 

них:  

– змішане навчання (концепція «Blended Learning») [275];  

– технологія перевернутого заняття («Flip-the-classroom 

technique») [286]; 

– технологія творчих критичних моментів («CСM – critical creative 

moments) [289]; 

– створення інноваційного середовища навчання («ILE – Innovative 

learning environments») [291]; 

– технологія інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання 

(«CLIL – Content and language integrated learning») [282]. 

Дослідники визначають технологію змішаного навчання як 

«комбінацію офлайн та онлайн-навчання, що передбачає інтенсифікацію 

освітнього процесу, поєднує професіоналізм педагога та технологічні 
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інструменти та дозволяє викладачам працювати у невеликих групах, 

використовуючи адаптивний потенціал та новітні технології» [231, с. 106]. 

Технологія спирається на положення синергетичного, діяльнісного, творчого, 

інноваційного підходів та принципи наявності засобів створення 

інтерактивного діалогу, комп’ютерної візуалізації навчального матеріалу 

[275]. Застосування технології вимагає постійного чергування роботи з 

викладачем, у групах, індивідуальної та роботи з комп’ютером. Час повинен 

розподілятися так, щоб ритм та темп роботи не змінювалися. Загальний 

алгоритм діяльності з реалізації змішаного навчання складається з 4 етапів 

[239, с. 105]: попередня діяльність з підготовки до використання онлайн-

технологій на занятті з мови; підготовка студентів (тренінгові вправи, 

інструкції з використання техніки); безпосереднє використання онлайн-

завдань, програм, мультимедіа у процесі навчання мови; рефлексія. 

Результатом впровадження технології змішаного навчання у процес мовної 

підготовки у вищих навчальних закладах є більш глибока взаємодія між 

викладачами та студентами, ніж на під час традиційних практичних занять; 

зростання швидкості засвоєння професійних знань, навичок та вмінь.  

В основу технології перевернутого заняття («Flip-the-classroom 

technique») покладено концепцію американських педагогів «Flip-the-

classroom» [285], яка базується на принципах наявності засобів підтримки 

інтерактивного діалогу, можливості поетапного оволодіння навичками та 

вміннями спілкування, у тому числі й професійного, забезпечення 

структурної цілісності навчального процесу за умови залучення 

інформаційно-комунікаційних засобів. Сутність технології полягає у тому, 

що викладач готує відеозапис теоретичної частини заняття (наприклад, 

пояснення основних мовленнєвих конструкцій чи кліше медичної сфери) та 

викладає його до локальної або глобальної мережі. Отримавши доступ до 

мережі, студенти опрацьовують матеріал самостійно і на занятті вже мають 

певний рівень підготовки, тому основний час заняття присвячено 

відпрацюванню та закріпленню отриманих знань, формуванню навичок. 
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Серед можливих методів, що застосовуються у межах технології, проблемні 

дискусії, рольові ігри, ситуаційні методи тощо, а обов’язковим засобом 

навчання є ІКТ [285]. Завдяки технології перевернутого заняття стає 

можливою економія часу для інтерактивної взаємодії зі студентами під час 

практичного заняття в аудиторії, підвищення мотивації студентів до 

навчання та їхнього інтелектуального саморозвитку.  

Технологію творчих критичних моментів («CСM – critical creative 

moments) у процес мовної підготовки було запозичено шведськими 

педагогами з психології та створено вдале поєднання психологічних методик 

з дидактичними принципами [288]. «Творчість» («креативність») автори 

технології розуміють як продукування принципово нових шляхів сприйняття 

та пояснення фактів дійсності [273]. Завдання викладача на занятті – 

створити умови професійно орієнтованого середовища, які б сприяли 

виникненню критичного моменту (ситуація, потенційно можлива в 

майбутній професійній діяльності, наприклад, «На прийомі у лікаря») та 

давали б студентам імпульс для пошуку шляхів його розв’язання. Підґрунтям 

для реалізації технології є творчий, інноваційний та цілісний підходи, а 

також принципи творчої активності, самостійності та системності [273, c. 16]. 

Застосування технології творчих критичних моментів вимагає чіткої 

організації та структури кожного етапу заняття під час професійної 

підготовки. Необхідним та важливим є поєднання традиційних та 

інноваційних (ІКТ) засобів навчання. Технологія творчих критичних 

моментів сприяє вдосконаленню навчальної діяльності студентів, 

формуванню у них комунікативних навичок, вмінь самостійної роботи, 

розвитку критичного мислення [234, c. 20].  

Технологія створення інноваційного середовища навчання («ILE – 

Innovative learning environments») забезпечує реалізацію принципів 

позитивної взаємозалежності, взаємодії у процесі навчання, соціальної 

спрямованості та принципу забезпечення структурної цілісності навчанні із 

застосуванням ІКТ [239]. В інноваційних середовищах увага надається 
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формуванню навичок та вмінь, необхідних для майбутньої професійної 

діяльності, оволодінню досвідом самореалізації, самопізнання, підвищенню 

успішності студентів в навчально-професійній діяльності [291, с. 21]. 

Співпраця у режимі створення інноваційного середовища передбачає 

моделювання спеціальних ситуацій та випадків, характерних для майбутньої 

професійної діяльності. 

Технологія інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання 

(«CLIL – Content and language integrated learning) – модернізована версія 

технології мовної інтеграції («SPRINT»), коли мова стає засобом оволодіння 

майбутньою спеціальністю та інформацією з інших дисциплін [299]. За 

допомогою мови розкривається зміст профільних дисциплін, проте сама мова 

опановується паралельно у контексті інших видів діяльності [281, с. 27]. В 

основу технології покладено принципи врахування рідної мови, 

комунікативної спрямованості процесу навчання, диференціації та інтеграції. 

Ефективність технології залежить від правильно складеного механізму 

«чотирьох С» (the 4Cs-Framework): зміст (content), комунікація 

(communication), процесс пізнання (cognition) та культура (culture) [274]. В 

країнах центральної Європи ця технологія вважається однією з 

найефективніших, оскільки сприяє розвитку дискурсивних особливостей та 

вмінь, практичній спрямованості процесу навчання [274, с. 15]. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду підготовки іноземних 

студентів-медиків до професійного спілкування свідчить про розвиненість та 

варіативність підходів, засобів, форм та технологій.  

Щодо вітчизняного досвіду, то слід зазначити, що важливим 

стратегічним завданням державної освітньої політики, як визначено в 

Національній доктрині розвитку освіти, є «вихід на ринок світових освітніх 

послуг» [141, c. 5], а державною національною програмою «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття») одним із пріоритетних напрямів у галузі освіти 

передбачено вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців 

для зарубіжних країн [58]. 
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Зважаючи на це, професійна підготовка іноземних студентів у вищих 

навчальних закладах нашої держави набуває особливої актуальності. З метою 

удосконалення системи освіти було розроблено низку нормативно-правових 

актів, що регулюють процес навчання іноземців в Україні, зокрема: Закон 

України № 19-20 «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 

від 2012 р [183]; Постанова Кабінету Міністрів України № 136 «Про 

навчання іноземних громадян в Україні» від 26.02.1993 р. [172];  Постанова 

Кабінету Міністрів України № 684  Про затвердження деяких питаннь набору 

для навчання іноземців та осіб без громадянства : від 11 вересня 2013 р.[170]; 

наказ Міністерства освіти і науки України № 544 «Про затвердження 

Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі 

іноземцям запрошень на навчання в Україні» від 12.08.2003 р. [180]; наказу  

Міністерства освіти і науки України № 504 «Про визнання іноземних 

документів» від 05.05.2015  [167]; наказ Міністерства освіти і науки України 

№ 678 «Про затвердження зразка і про порядок видачі студентського квитка 

іноземця» від 28.11.02 р. [171]; постанова Кабінету Міністрів України № 731 

«Про видачу іноземним громадянам диплома доктора філософії» від 

15.09.93 р. [166]; постанова Кабінету Міністрів України  №150  «Про 

внесення змін і доповнень до Правил в’їзду іноземців та осіб без 

громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її 

територію» від 15 лютого 2012 р.  [169]; постанова Кабінету Міністрів 

України № 121 «Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги 

іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України» від 

19 березня 2014 р. [165].  

Схожою з іноземними вищими навчальними закладами рисою 

підготовки іноземців в Україні є те, що професійна підготовка майбутнього 

спеціаліста розпочинається з вивчення ним мови на підготовчому факультеті. 

Процес підготовки іноземців має особливість: успішність навчання на 

спеціальних кафедрах безпосередньо залежить від рівня володіння мовою, 

якою ведеться це навчання. Звідси зрозуміло, що оволодіння мовою впливає 
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на мотивацію до навчання. Як правило, іноземці з поганим знанням мови 

мають низьку успішність на профільних кафедрах. З іншого боку, для 

підвищення мотивації важливо, щоб мовний матеріал був тісно пов’язаний з 

тематикою й матеріалом профільних кафедр та подавався раніше, ніж на них, 

що дає можливість іноземним студентам попередньої лексичної підготовки 

(медична термінологія, мовні кліше, лексико-граматичні конструкції). Тому 

зрозуміло, що мова підготовки іноземних студентів медичних вищих 

навчальних закладаів України є професійно зорієнтованою, а відбір мовного 

матеріалу має функціональних характер. 

Проблема становлення та розвитку системи професійної 

підготовки іноземних студентів в Україні є предметом наукових досліджень 

багатьох вітчизняних педагогів та методистів. Серед найважливіших аспектів 

аналізу є [265]:  

– формування комунікативних умінь засобами іноземної мови 

(О. Леонтьєв [121], С. Ніколаєва [143], Є. Пасов [152]); 

– навчання іноземної мови як засобу спілкування (І. Бім [28], М. Гез 

[44], І. Зимня [81],  І. Семененко [213], Ю. Устименко [247]); 

– підготовка до професійного спілкування з позицій комунікативного 

підходу (Г. Рогова [201], Т. Стогнієнко [229], Л. Тархан [236]); 

– формування професійно-комунікативної компетентності в контексті 

професійної підготовки (К. Гейченко [45], І. Драч [62], Б. Єсипович [70], 

А. Зернецька [80],  Г. Полякова [161]); 

– формування готовності до професійного спілкування 

(С. Воробйова [41] , М. Дяченко [63], С. Поплавська [163], С. Радченко [196], 

Л. Суботіна [233]). 

Зазначені аспекти професійної підготовки іноземних студентів в цілому 

та практичний вітчизняний досвід дають можливість визначити сутність 

підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків у ВНМЗ України, 

сутність якої полягає у формуванні готовності останніх до професійної 

діяльності та професійного спілкування зокрема. Готовність майбутніх 
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іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування, в свою чергу, 

визначається суб’єктивною, особистіно-психологічною готовністю іноземного 

студента до інтенсивної комунікативної діяльності в професійний сфері. 

Підготовка іноземних студентів-медиків до професійного спілкування 

передбачає володіння іноземною мовою на рівні, достатньому та необхідному 

для здійснення комунікативної діяльності цією мовою: студент повинен вміти 

розуміти усні і письмові тексти, закладений у них сенс і вільно створювати 

власні тексти; вміти висловлювати одну і ту ж думку різними (в ідеалі – усіма 

можливими) засобами, адекватно реагувати на ситуації дійсності через 

мовленнєві вчинки (інтенції, речення, фрази, тексти тощо); вміти розуміти й 

використовувати потрібні слова в певний час і в конкретній ситуації. 

Багаторічна практика підготовки іноземців у вищих навчальних 

закладах України нефілологічного профілю переконливо демонструє (і це 

закріплено в основних методичних документах), що потрібно акцентувати 

увагу саме на їхній підготовці до професійного спілкування.  Величезна 

кількість знань, які повинен засвоїти студент, підсилює роль вербальних 

способів передачі знань, оскільки ця передача відбувається переважно у 

формі мовленнєвого спілкування. Саме тому провідні педагогічні школи 

об'єднуються тотожним розумінням головної мети професійної мовної 

підготовки іноземців у вищих навчальних закладах України – формування 

комунікативних навичок і вмінь спілкування, і перш за все в професійній 

сфері. 

Досвід навчання іноземців у вітчизняних вищих навчальних закладах 

демонструє рівень умінь та навичок їхнього спілкування у соціально-культурній 

сфері, але недостатній для спілкування професійного. Це пояснюється тим, що 

на підготовчому факультеті основними сферами є побутова та навчальна. 

Починаючи з І курсу, провідними сферами для усіх іноземних студентів-

медиків стає навчально-професійна (І – ІІІ курси) та власне професійна (ІІІ – VІ 

курси). Проте в типових планах хоча і є вказівка на професійно орієнтоване 

навчання, але вони досить фрагментарні, несистемні та не відповідають 
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комунікативним потребам студентів. Можливо саме тому відсутні типові 

підручники та навчальні посібники, що навчають мови майбутньої професії.  

Окрім того, мало дослідженими є умови підготовки іноземців-медиків 

у вищих навчальних закладах. Іноземні студенти-нефілологи досить 

прагматичні, зацікавлені, перш за все, у тому навчальному матеріалі, який 

спрямований на отримання професійних знань, а студенти-медики через 

свою зайнятість на профільних кафедрах виявляють низький інтерес до 

навчального матеріалу, що пропонується мовними кафедрами, якщо він не 

відповідає їхнім професійним потребам. Характерною рисою підготовки 

іноземців до професійного спілкування була робота з текстами за фахом як 

джерелами професійно-значущої інформації, що суттєво обмежувало 

можливості розвитку видів мовленнєвої діяльності та спілкування.  

Хоча дослідження останніх років демонструють позитивні тенденції у 

підготовці майбутніх спеціалістів-медиків (підвищення мотивації, зростання 

інтересу, впровадження нових засобів та технологій тощо), вони не стали 

основою практичної організації навчального процесу. Аналіз нормативних 

джерел (типових робочих програм, навчальних планів) [240; 241; 242] не 

висвітлює основні засади формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування. Відповідно, актуальність 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування 

визначається зростаючими вимогами суспільства до їхньої підготовки взагалі 

та підвищення професійної компетентності випускників немовних вищих 

навчальних закладаів, здатних виступати повноцінним учасниками 

міжкультурного спілкування перш за все в професійній сфері. Тому, 

вбачаємо за необхідне пошук шляхів більш ефективної підготовки іноземних 

студентів-медиків, створення специфічних організаційно-педагогічних умов, 

покликаних сприяти покращенню означеного процесу та формуванню 

готовності в іноземців до спілкування у професійній сфері.  
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Висновки до першого розділу  

 

Здійснений аналіз теоретичних основ підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування дає змогу зробити основні 

висновки до розділу:  

1. В педагогічній та методичній літературі накопичено значний фонд 

робіт, в яких досліджуються різноманітні аспекти й підходи до вивчення 

проблеми підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

спілкування, в тому числі й професійного, здійснюється пошук нових шляхів 

і засобів її оптимізації. 

Оскільки основною метою професійної діяльності медичних фахівців є 

зясування інформації про стан здоров'я хворої людини та її лікування, 

мовленнєве спілкування медиків нерозривно пов'язане з їхніми 

професійними діями й, з огляду на мету, характер і зміст, класифікується на 

основне, допоміжне, оказіональне та  фактичне. Під час здійснення 

професійного спілкування медичний фахівець виконує лікувальну, 

діагностичну, психологічну, посередницьку та інші функції, а також 

розв’язує блок професійно значущих завдань: установлення контакту з 

пацієнтом; прийом-передачу інформації; прийом-передачу емоційного стану; 

вплив на поведінку та хід думок пацієнта. За допомогою спеціально 

організованого професійного спілкування в пацієнта актуалізуються 

додаткові психологічні сили та здібності, які можуть сприяти швидкому 

одужанню. 

Однак незважаючи на інтенсивне дослідження явища спілкування, 

однією з актуальних і мало розроблених в педагогіці та методиці викладання 

мов залишається проблема формування у іноземних студентів готовності до 

спілкування в професійній (медичній) сфері.  

2. Узагальнивши теоретичний і практичний досвід науковців, вважаємо 

за доцільне розглядати готовність до професійного спілкування як  

складне, цілісне особистісне утворення, яке інтегрує в собі сукупність 
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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.  

Формування готовності до професійного спілкування базується на 

здатності іноземних студентів-медиків досягати професійного рівня через 

знання мови як засобу оволодіння професією; визначається через професійні 

знання, мовні й мовленнєві вміння та навички, власний професійний досвід. 

Цим пояснюється необхідність принципу професійної спрямованості 

навчального матеріалу під час аудиторних та позааудиторних занять в 

немовних вищих навчальних закладах. Підготовка до професійного 

спілкування має бути не самоціллю, а засобом досягнення мети підвищення 

загального рівня освіченості та професійного рівня ерудиції в межах своєї 

спеціальності. 

Аналіз наукових праць, присвячених характеристиці готовності до 

професійного спілкування, засвідчив, що це явище є багатокомпонентним та 

має певну структуру. Готовність майбутніх спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування складається з мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів.  

3. Здійснений у роботі аналіз досвіду підготовки іноземних студентів 

до професійного спілкування дав змогу стверджувати, що значна увага 

формуванню готовності майбутніх медиків до професійного спілкування 

приділяється у Великобританії, Німеччині, Італії, США. У багатьох країнах 

були розроблені конкретні вимоги до названого процесу.  

Проте проведений аналіз нормативних документів (навчальних 

програм та планів) дав змогу стверджувати, що питанню формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування не приділяється достатньої уваги, що виявляється у відсутності 

спеціальних організаційно-педагогічних умов цього процесу. Отже, 
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актуальним вбачається необхідність пошуку якісніших та ефективніших 

шляхів оптимізації названого процесу.  

Матеріали, що увійшли до розділу, були опубліковані автором у 

наукових статтях та висвітлені в доповідях на наукових конференціях, тези 

яких надруковані [178; 185; 191; 194; 293]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ-МЕДИКІВ 

ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

2.1. Концептуальна модель формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

 

Уміння спілкуватися рідною та іноземними мовами сьогодні є 

важливою умовою професійної та соціальної успішності людини і 

розглядається як одна з провідних умов якісної професійної освіти. Саме 

тому заняття на мовних кафедрах у медичних вищих навчальних закладах 

повинні бути спрямовані на практичне оволодіння мовою як засобом 

професійного спілкування, на підготовку майбутніх спеціалістів-медиків до 

клінічної практики як до підсумкового етапу професійної підготовки. Усе це 

вимагає зміни цілей, змісту, методів, форм, тобто всієї структури організації 

навчального процесу підготовки іноземних студентів у медичних закладах. 

Виходячи з зазначеного, вважаємо за необхідне створити організаційно-

педагогічні умови та розробити концептуальну модель формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування.  

Формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування в контексті наукових педагогічних досліджень є 

особливо актуальним питанням, яке потребує не лише поглиблення 

теоретичного аналізу, а й розробки та практичного втілення моделі цього 

процесу. 

Уперше ознаки поняття «модель» окреслив німецький вчений В. Штофф, 

на чию думку, модель є уявлюваною або матеріально реалізованою системою, 

яка відображає або відтворює об’єкт дослідження, а отже, здатна замінити його 

так, що її вивчення дасть нам нову інформацію про об’єкт [102, с. 195]. Термін 
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«модель», широко використовуючись у науці, однак має різні тлумачення,: це – 

штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових 

форм або формул, який, будучи подібний до досліджуваного об’єкта (або 

явища), відображає та відтворює в простішому й грубому вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язок і відносини між елементами цього об’єкта [56, c. 22]; 

штучна система об’єктів чи знаків, що відтворює деякі суттєві властивості 

системи-оригіналу, «штучний об’єкт (знакова система), що перебуває в 

об’єктивній відповідності до досліджуваного об’єкта, здатен його заміщати на 

певних етапах пізнання, дає змогу в процесі дослідження здійснити певну 

перевірку інформації, яка переводиться за встановленими правилами в 

інформацію про досліджуваний об’єкт» [146, c. 37]. Видатний лікар М. Амосов 

називав моделями «структури зі спрощенням i перекручуванням, які 

відображають оригінал – його структуру i функції» [7, с. 58].  

Поняття моделі покладено в основу методу моделювання 

(«моделювання» – матеріальне або мислене імітування реально існуючої 

педагогічної системи шляхом створення спеціальних аналогів (моделей), в 

яких відтворюються принципи організації та функціонування цієї системи» 

[176]), що передбачає побудову й вивчення моделей предметів і явищ, 

об’єктів, які реально існують, для вдосконалення їхніх характеристик, 

раціоналізації способів їхньої побудови, управління ними тощо. Моделювання 

трактують як метод дослідження об’єктів на їх моделях- аналогах; побудову і 

вивчення моделей реально існуючих предметів і явищ та спеціально 

сконструйованих; зміст, що треба засвоїти, засіб засвоєння (С. Савченко [208, 

c. 358–359]). Моделювання виконує ілюстративну, пояснювальну, 

критеріальну, евристичну, прогностичну, перетворювальну функції 

(Л. Хоружа [255, c. 17]). У контексті педагогічного процесу категорія 

«моделювання» розуміється як опосередковане практичне або теоретичне 

дослідження педагогічного об’єкта, яке безпосередньо вивчає не сам об’єкт, а 

деяку допоміжну штучну систему, яка «перебуває в деякій об’єктивній 

відповідності до об’єкта пізнання; здатна заміщати його у певних 
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відношеннях; в підсумку при дослідженні об’єкта дає інформацію про сам 

об’єкт моделювання» (В. Кушнір [117, c. 53]). Моделювання в педагогічному 

процесі має гносеологічно-пізнавальний характер, а отримані моделі є 

«моделями дослідження» [117, c. 51]. Проте модель у педагогічному процесі – 

це не лише відображення деякого стану педагогічної реальності, а й «форма 

передбаченої діяльності, репрезентація майбутньої практики і засвоєних форм 

діяльності» [35, c. 11]. Модель у педагогічному процесі може бути образом не 

лише теперішньої або минулої педагогічної реальності, а й майбутньої [102, 

с. 196]. У цьому сенсі модель виконує функцію прогнозування, планування, 

організації підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування. Під час проектування моделі формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування ми використовували раціональні елементи існуючих моделей. 

Оскільки модель, по-перше, простіша, доступніша для дослідження, на відміну 

від реального об’єкта (в контексті нашого дослідження – процесу формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування); по-друге, здатна надавати нову, невідому інформацію про 

об’єкт-оригінал (у нашому випадку – процес); по-третє, дозволяє ефективно 

керувати процесом формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування, випробовуючи різні шляхи його 

здійснення; по-четверте, відображає інформацію про минулий, сучасний або 

майбутній стан досліджуваного процесу (включаючи конструювання наукових 

гіпотез); експериментальна педагогічна модель дозволяє створювати 

аналітичну картину для гіпотетичного розгляду окремих аспектів, частин у 

певних взаємозв’язках процесу формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування.  

Професійна підготовка майбутнього спеціаліста-медика – тривалий 

процес формування його не лише як фахівця, а і як особистості, побудований з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності в галузі 

медицини. Іноземним студентам-медикам для успішної та якісної професійної 
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підготовки необхідно володіти мовою навчання й багатьма спеціальними 

вміннями (сприймання матеріалу лекцій; самостійна підготовка до практичних 

занять; написання та промова доповідей і повідомлень; оформлення 

лабораторних робіт, рефератів, науково-дослідницьких праць; участь у 

клінічній практиці тощо). Процес формування готовності до професійного 

спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків – складний 

інтегративний феномен, що має структуру, зміст, якісні характеристики і є 

цілком можливим у разі забезпечення певних організаційно-педагогічних умов.  

У наукових джерелах та довідковій літературі поняття «умова» має 

різні тлумачення: сукупність взаємозалежних і взаємозумовлених обставин 

процесу діяльності [148]; сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин 

(об’єктивних заходів) освітнього процесу, від реалізації яких залежить 

досягнення поставлених дидактичних цілей [144]; сукупність об’єктів (речей, 

процесів, відносин); обставини, від яких залежить наявність чи зміна чого-

небудь, зумовленого ними [254] тощо. 

У контексті психології поняття «умова» подається як сукупність явищ 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на розвиток 

конкретного психічного явища; до того ж це явище опосередковується 

активністю особистості, групою людей [244]; в педагогіці – як сукупність 

перемінних природних, соціальних, зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

впливають на фізичний, психічний та моральний розвиток людини, його 

поведінку, виховання й навчання, формування особистості [219, с. 36].  

Якщо йдеться про організаційно-педагогічні умови, то мають на увазі 

обставини, що сприяють розвитку людини, формуванню її особистості та 

забезпечують ефективне й цілісне здійснення навчально-виховного 

процесу [160]; сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів, 

прийомів, засобів педагогічного управління та матеріально-просторового 

середовища, що забезпечують успішне вирішення поставлених і 

спроектованих завдань [139]; сукупність об’єктивних можливостей змісту 

навчання, методів, організаційних засобів його реалізації, за яких можливе 



73 

успішне розв’язання поставленого педагогічного завдання; необхідні й 

достатні обставини, що впливають на ефективність навчально-виховного 

процесу [17]. На думку науковців, організаційно-педагогічні умови – це 

обставини, за яких відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес 

професійної підготовки фахівців, опосередкований активністю особистості, 

групою людей [221]. Як свідчить аналіз наукових джерел, загалом під 

організаційно-педагогічними умовами розуміють зовнішні обставини, які 

суттєво впливають на перебіг педагогічного процесу, що передбачає досягнення 

успішного результату процесу навчання, та спрямовані на підвищення 

ефективності педагогічної діяльності. Сутність організаційно-педагогічних 

умов полягає в синтезі об’єктивних можливостей змісту освіти, методів, 

організаційних форм і матеріальних можливостей, які сприяють розв’язанню 

поставлених педагогічних завдань [76, с. 193]. Як цілком слушно зауважують 

дослідники В. Беліков й В. Кондрух, умови неможливо звести «тільки до 

зовнішніх обставин, до сукупності об’єктів, які впливають на процес, тому що 

формування особистості являє собою єдність суб’єктивного й об’єктивного, 

внутрішнього й зовнішнього, сутності й явища» [25]. На нашу думку, 

організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування – це зовнішні чинники впливу на 

внутрішні мотиви, що свідомо створюються в педагогічній діяльності 

викладачів і навчальній діяльності студентів з метою формування 

комунікативних здібностей і професійних умінь та навичок спілкування, 

необхідних у майбутній професійній діяльності в галузі медицини.  

На підставі аналізу методологічних підходів до професійної підготовки 

студентів вищих навчальних закладів, закономірностей формування 

готовності майбутніх, в тому числі й іноземних, спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, структурних компонентів цього процесу; 

принципів освіти з урахуванням форм, методів, засобів навчання нами 

розроблено концептуальну модель формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування (рис. 2.1).  
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 Рис. 2.1. Концептуальна модель формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 
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Модель є комплексною за структурою і 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. 

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 періоді (мотиваційно-когнітивному, 

комунікативно-орієнтованому, професійно-моделюючому) формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 
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спілкування. Серед них: моделювання професійного діалогу через організацію 

комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному освітньому 

середовищі; індивідуалізація і диференціація аудиторної та позааудиторної 

іноземних студентів-медиків програмними засобами навчання; збагачення 

змісту самостійної роботи іноземних студентів-медиків шляхом впровадження 

спецкурсів; активізація професійного самовдосконалення викладачів у напряму 

модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків.  

Процесуальний блок містить навчально-методичне забезпечення реалізації 

кожної із визначених організаційно-педагогічних умов супроводжувалась 

навчально-методичним забезпеченням, 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. 

Розглянемо детальніше окремі структурні елементи авторської моделі. 

У поставленій нами меті відображено цілісність процесу формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування, відповідно було визначено педагогічні підходи, на основі яких він 

здійснювався. Особистісно орієнтований підхід забезпечує широкий погляд на 

зміст підготовки студентів до професійної взаємодії, способи навчальної 

діяльності, очікуваний результат; сприяє усвідомленню студентом-медиком 
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себе як унікальної особистості, виявленню та розкриттю власних 

комунікативних можливостей, своєї мовної особистості, професійного «Я».  

Дослідниця І. Якиманська зазначає, що теоретичне призначення 

концепції особистісно орієнтованого навчання полягає в розкритті природи 

та умов реалізації особистісно розвиваючих функцій навчального процесу 

[271, c. 31]. Учений В. Сєриков вбачає головну функцію особистісно 

орієнтованої освіти в забезпеченні особистісного розвитку кожного суб’єкта 

навчального процесу, наполягаючи на визнанні студентом права на 

самовизначення та самореалізацію в процесі пізнання через оволодіння 

власними способами роботи, «а як регулятор ... пізнання виступає цілісний 

образ людського буття, можливостей освіти в розвитку 

особистості» [217, c. 12].  

Особистісно орієнтована освіта ґрунтується на таких засадах: 

становлення й розвиток особистості відбувається з урахуванням її 

здібностей, нахилів, інтересів та потреб, ціннісних орієнтацій і суб’єктного 

досвіду. Взаємодія педагогів та студентів будується на принципах 

співробітництва, взаємоповаги й взаєморозуміння; в основі навчання лежить 

позитивна Я-концепція особистості, що передбачає навчання на основі успіху 

та відмови від диктату та примушування; створюються умови для реалізації 

та самореалізації особистості (навчання в співробітництві, проблемного 

навчання, методу проектів тощо).  

Ознаками особистісно орієнтованого підходу з формування готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування є: 

суб’єкт-суб’єктна співпраця та комунікативна взаємодія всіх учасників 

освітнього процесу в межах професійно орієнтованого мовного середовища; 

діяльнісно-комунікативна активність студентів у процесі моделювання та 

реалізації професійного діалогу; проектування викладачем (а пізніше й 

студентами) індивідуальних досягнень в усіх різновидах мовної взаємодії, 

сенситивності їх розвитку; врахування в змісті, методиках діапазону 

особистісних потреб і можливостей людини у здобутті якісної освіти; 
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рефлексія власного життєвого статусу, уявне програвання професійних 

ситуацій і ролей; діалогічна стратегія міжособистісної взаємодії викладачів і 

студентів (партнерська взаємодія).  

Умовою й результатом особистісно орієнтованого типу навчання є 

сформованість у студентів бажання й здатності самостійно вчитися, шукати в 

різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння 

діяти, прагнути творчості та саморозвитку [102, с. 195]. У контексті особистісно 

орієнтованого підходу до професійної підготовки між учасниками освітнього 

процесу відбуваються суб’єкт-суб’єктні відносини на відміну від традиційних 

суб’єкт-об’єктних, що є відображенням рівноправності й партнерства 

викладачів і студентів. У центрі освітнього процесу – студент.  

Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає врахування потреб, 

інтересів і здібностей кожного студента; визнання його самоцінності як 

активного носія суб’єктного досвіду професійного спілкування; врахування 

цього досвіду при конструюванні навчально-виховного процесу [6].  

На думку багатьох авторів дослідницьких праць [6; 16; 81; 152], такий 

підхід реалізується через діяльність і за своїм внутрішнім змістом передбачає 

співпрацю й саморозвиток суб’єктів навчального процесу, виявлення їхніх 

особистісних функцій (Є. Бондаревська [30], Л. Разбєгаєва [198], В. Сєриков 

[214], І. Якиманська [271] та ін.).  

Важливим з позицій комунікативно-діяльнісного підходу є врахування 

мотивів, цілей, програми діяльності, інформаційної діяльності, прийняття 

рішення, підсистеми діяльнісно значущих якостей. Майбутній фахівець, як 

вважає В. Шадриков, «проектує» свою мотиваційну структуру на структуру 

факторів, пов’язаних з професійною діяльністю, завдяки яким стає можливим 

задоволення потреб [260, с. 147].  

Комунікативно-діяльнісний підхід набуває додаткових особливостей у 

зв’язку з інформатизацією суспільства й освітнього процесу, а отже, 

необхідністю підготовки майбутніх фахівців до взаємодії у відкритому 
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глобальному інформаційному просторі, що висуває нові вимоги до 

професійної взаємодії в іншому форматі, в тому числі – комунікативної.  

Перетворювальна діяльність людини, на думку Є. Адакіна, завжди 

цілеспрямована, хоча далеко не завжди приводить до мети. Але закінчується 

діяльність завжди якимось результатом, навіть, якщо він не був запланований 

або виявився нікому не потрібним, причому результат характерний для 

діяльності будь-якого рівня творчої наповненості. Ставити знак рівності між 

діяльністю й творчістю або включати творчість у структуру діяльності 

неправомірно [2, с. 29]. 

Комунікативно-діяльнісний підхід до формування готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

орієнтує учасників освітнього процесу на їх активність, розуміння 

взаємодоповнюваності здібностей та особистісних ресурсів, спільний 

характер навчального процесу, активну міжособистісну комунікацію, 

самоорганізацію та самоврядування [234]. 

Застосування комунікативного-діяльнісного підходу в межах нашого 

дослідження сприяє формуванню в іноземних студентів-медиків: здатності 

орієнтуватися у вирішенні мовних та мовленнєвих завдань, які виникають під 

час професійного спілкування, та грамотно прогнозувати й контролювати 

перебіг мовленнєвої діяльності й оцінювати її результати; оцінці та 

самооцінці власних можливостей і дій; самоконтролю уникнення помилок, 

які можуть призвести до непорозуміння; розвитку вміння будувати 

граматично правильне, логічно організоване висловлювання, аналізувати, 

узагальнювати й систематизувати отриману інформацію; оволодінню 

високим рівнем граматичної правильності, достатнім для організації та 

контролю власної мовленнєвої діяльності в професійному спілкуванні. 

Професійно орієнтований підхід передбачає формування у студентів 

здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, 

наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного 

мислення [151]. 
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Професійно орієнтоване навчання – це професійна спрямованість не 

лише змісту навчального матеріалу, а й діяльності, яка складається з 

прийомів та операцій, що формують професійні навички. Вона, по-перше, 

потребує інтеграції гуманітарних дисципліни  з профілюючими предметами; 

по-друге, ставить перед викладачем завдання навчити майбутнього 

спеціаліста на основі міжпредметних зв’язків використовувати мову як засіб 

систематичного розширення своїх професійних знань, а також як засіб, що 

допомагає формувати професійні вміння та навички; по-третє, передбачає 

використання форм і методів навчання, які допоможуть сформувати 

необхідні професійні вміння та навички майбутнього спеціаліста [151, с.32]. 

На основі названих підходів можливим є виокремлення провідних 

принципів. Принципи, на думку І. Драч, є «інструментальним відображенням 

педагогічної концепції, що дана в категоріях діяльності, це методологічне 

відображення пізнаних законів та закономірностей» [62 с. 192]. В основі 

будь-якої наукової розвідки – найзагальніша система принципів і способів її 

організації, що ґрунтується на світогляді дослідника, її філософській позиції 

та поглядах. Цією системою, що визначає способи досягнення й побудови 

теоретичного знання, а також способи організації практичної діяльності, і є 

методологія [199, с. 24].  

Залучення педагогічних принципів у підготовку майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків у контексті нашого дослідження було спрямоване на 

формування їх готовності до професійного спілкування, на інноваційний 

пошук нових форм і методів навчання, засобів розвитку комунікативних 

здібностей іноземних студентів. Нами виокремлено такі педагогічні 

принципи, що сприяють підготовці майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування: принцип мовної спрямованості; принцип 

наочності; принцип комунікативної взаємодії; принцип ситуативно-

тематичної організації навчання; принцип інтеграції навчання іншомовного 

спілкуванню зі змістом спеціальних дисциплін. 



81 

Принцип мовної спрямованості забезпечує відбір фонетичного, 

лексичного (загальномовного, загальнонаукового й термінологічного), 

морфолого-синтаксичного мінімуму відповідно до рецептивної і продуктивної 

сторін поставленої мети навчання. Серед мовного матеріалу, який студентам 

необхідно обов’язково засвоїти, – лексика, оскільки збагачення словникового 

запасу та формування вмінь його використовувати є передумовою оволодіння 

всіма видами мовленнєвої діяльності. Тому в процесі підготовки майбутніх 

іноземних спкеціалістів-медиків у вищому медичному навчальному закладі 

увага акцентується на вивченні спеціальної, професійно-орієнтованої лексики. 

Як свідчить досвід роботи з іноземними студентами в медичному ВНЗ, після 

закінчення підготовчих відділень найпоширенішим видом їхньої мовленнєвої 

діяльності є читання, що допомагає їм якісніше та швидше засвоювати лексику 

медичного спрямування. У процесі читання професійно орієнтованих текстів 

важливу роль відіграє опанування анатомічною, клінічною та фармацевтичною 

лексикою мови навчання, володіння якою є передумовою успішного 

професійного спілкування студентів-медиків, збагачення їх загальновживаною 

лексикою як основою ефективної комунікативної взаємодії. 

Принцип наочності в контексті нашого дослідження сприяв 

об’єднанню конкретного з абстрактним, раціонального з ірраціональним, 

теоретичних знань з практичною діяльністю. Відомо, що чим більша 

кількість органів відчуттів бере участь у сприйнятті навчального матеріалу, 

тим міцніше він закріплюється в пам’яті того, хто навчається. При цьому, як 

стверджує Б. Голуб [49], важливо, щоб використання наочних засобів не 

просто ілюструвало слова викладача, але й було джерелом знань, які 

студенти набувають самостійно. З метою дотримання принципу наочності 

використовувалися анатомічний атлас, таблиці, малюнки, навчальні муляжі, 

зразки медичних інструментів і допоміжних пристроїв, діагностичного 

обладнання; інтерактивна дошка, проектор; фотома і відеоматеріали; записи 

аналізу професійних, зокрема клінічних, випадків та ситуацій; друкований 
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матеріал (історії хвороби пацієнтів, науково-популярні тексти, схеми, 

графіки, статті зі спеціальної медичної періодики тощо. 

Принцип комунікативної взаємодії реалізовувався в процесі 

формувального експерименту як відхід від традиційних форм навчання та 

широке застосування діалогічних форм і методів викладання дисциплін. 

Комунікативна взаємодія майбутніх іноземних спеціалістів-медиків – це 

функціональна взаємодія, що має діловий характер, не тотожний 

міжособистісній взаємодії; є необхідною для виконання спільних обов’язків 

або включення в ту ж саму діяльність). При цьому партнер професійної 

взаємодії завжди виступає як особистість, значуща для суб’єкта; суб’єктів 

взаємодії відрізняє взаєморозуміння в ділових питаннях.  

Основне завдання професійної взаємодії – продуктивна співпраця. 

Особливості учасників взаємодії: фахівці, які можуть розглядати один одного 

або як об’єкт свого впливу, або як рівноправного суб’єкта, здатного успішно 

виконувати професійну діяльність [18]. Успішність комунікативної взаємодії 

залежить від умов її реалізації (безпосередність взаємодії, учасники якої 

знаходяться в просторовій близькості, мають можливість бачити, чути, 

торкатися один одного, легко здійснюють зворотний зв’язок; особистісна 

орієнтація взаємодії, яка передбачає визнання незамінності, унікальності 

партнерів, особливостей їхнього емоційного стану, самооцінки, особистісних 

характеристик [48, c. 32–33]).  

Учений М. Бахтін визначив діалогічний характер взаємодії та 

опосередкованість її соціальністю: сам спосіб взаємодії свідомостей є діалогом; 

будь-яке зіткнення зі світом культури, за словами дослідника, стає «бесідою», 

діалогом [21, с. 47]. На думку філософа М. Бубера, діалогічна взаємодія – це 

синонім взаємної творчості, взаємного збагачення людей та конкретизацією, 

справжнім втіленням інтерсуб’єктивності. У справжньому діалозі люди творять 

одне одного, своє спільне життя, не втрачаючи індивідуальності [33, c. 116]. У 

цьому контексті важливою вбачаємо думку Ю. Устименка про те, що діалог з 

хворим – це бесіда обопільно зацікавлених людей, мета яких – перемогти 
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недугу. Є двостороннім обміном інформації між лікарем та пацієнтом у вигляді 

запитань і відповідей, коли репліка-стимул спонукає співрозмовника до 

відповіді або дії, а репліка-реакція лунає у відповідь. Так, завдяки постійній 

зміні ролей відбувається процес взаємодії. Основними ознаками діалогу 

визначено намір, цілеспрямованість, правила ведення розмови. Умовою його 

здійснення є безпосередній контакт співрозмовників, кожен з яких почергово 

слухає, говорить. Діалог вимагає від лікаря певних зусиль, нервових витрат, 

адже треба залишатися доброзичливим, невимушеним, толерантним під час 

взаємодії із тривожним, виснаженим хворим, якого можуть відштовхнути або 

налякати навіть темп, висота звучання голосу лікаря, інтонація, тембр голосу, 

вираз обличчя, жести. Лікар має дипломатично, толерантно говорити про 

хворобу, презентувати інформацію так, щоб вона сприяла не погіршенню, а 

поліпшенню стану хворого [247]. 

Під час комунікативної взаємодії виявляються провідні стратегії 

поведінки її учасників: співпраця (спрямована на повне задоволення 

учасниками взаємодії своїх потреб (реалізується або мотив кооперації, або 

мотив конкуренції); протидія (передбачає орієнтацію на свої цілі без 

урахування цілей партнерів спілкування); компроміс (реалізується в 

приватному досягненні цілей партнерів заради умовної рівності) тощо. 

Комунікативна взаємодія в тому разі буде ефективною, якщо в її 

процесі досягнуто комунікативної мети спілкування, передбаченої ще до 

початку взаємодії (стратегія комунікативного регулювання професійної 

взаємодії). Вчені наголошують на тому, що характер професійної взаємодії 

визначається певними специфічними психологічними особливостями, які 

варто враховувати у процесі діяльності (К. Берри [26], О. Корж [111]).  

Принцип комунікативної взаємодії в межах нашого дослідження 

передбачає, що взаємовідносини майбутніх медичних спеціалістів-медиків (у 

тому числі – іноземних) з пацієнтом мають будуватися залежно від його віку, 

професії, загального культурного рівня, характеру, настрою, тяжкості та 

особливостей захворювання. Наприклад, шляхом комунікативної взаємодії 
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«лікар – пацієнт» реалізується принцип «зцілення через осмислення», що 

припускає не тільки лікування, але й, певною мірою, виховання хворого, про 

це ще в давнину говорив Авіцена – батько медицини.  

Дотримання принципу комунікативної взаємодії декларує необхідність 

побудови майбутнім спеціалістом-медиком стосунків на основі 

конструктивного діалогу, користування різними стратегіями й тактиками 

взаємодії, планування майбутньої розмови, здатності ініціювати бесіду, 

організовувати цілісний контакт, пропонувати спільні дії, запобігати 

виникненню конфліктних ситуацій тощо. 

У процесі комунікативної взаємодії в майбутній професійній діяльності 

іноземних спеціалістів-медиків необхідно враховувати монотонність роботи з 

людьми, які мають проблеми зі здоров’ям, часто негативно емоційно 

налаштовані, перебувають у стресових станах, нерідко потерпають від 

дефіциту часу й уваги з боку медичних працівників. 

Принцип ситуативно-тематичної організації навчання в контексті 

нашого дослідження є досить важливим, оскільки мовне явище, яке вивчається, 

потрібно демонструвати в актуальних ситуаціях, щоб показати його 

функціональність. Відпрацювання мовленнєвих вправ різних типів дозволяє 

сформувати вміння обмінюватись актуальною інформацією. Особливістю 

застосування цього принципу є вивчення професійної діяльності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків, що включає в себе аналіз стандартних і 

нестандартних професійних ситуацій, вивчення загальної та спеціальної 

термінології медичного працівника, вивчення медичних документів згідно з 

майбутньою спеціальністю, перегляд та аналіз відеосюжетів, пошук виходу зі 

складних ситуацій у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.  

Принцип інтеграції підготовки до професійного спілкування зі змістом 

спеціальних дисциплін сприяє забезпеченню якісного підходу до навчання 

професійній діяльності в єдності професійно-орієнтованих дисциплін. У 

сучасних умовах особливого значення набуває не лише міцність та глибина, але 

й затребуваність фундаменту, на якому вибудовується професійна підготовка, 
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що сприяє творчому розвитку та самореалізації особистості. Цей принцип 

зумовлює взаємоінтеграцію різноманітних засобів формування готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування. 

Принцип індивідуалізації та диференціації навчання покликаний 

стоворити сприятливі умови для врахування та розвитку індивідуальних 

якостей та здібностей студентів, їх внутрішнього потенціалу. 

Загалом процес формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування відповідно до авторської 

моделі розрахований на три етапи:  

1) І етап – мотиваційно-когнітивний (спрямування векторів мотивації 

майбутніх спеціалістів-медиків на поглиблення знань з граматики мови 

навчання; орієнтація на збагачення майбутніх медиків спеціальною лексикою 

в межах їхньої майбутньої професійної діяльності; формування в іноземних 

студентів словникового запасу з медичної термінології; розвиток мотивації 

на досягнення успіху в іншомовному професійному спілкуванні; виховання 

ціннісного ставлення до мовних знань як засобу професійного спілкування; 

розвиток професійних інтересів майбутніх медичних працівників; 

формування образу спеціаліста-медика та його професійної діяльності; 

самозміна особистості студента відповідно до умов освітнього середовища 

вищого медичного навчального закладу); 

2) ІІ етап – комунікативно-орієнтований (формування професійно-

комунікативної компетенції, розвиток у студентів медичних спеціальностей 

загальнокомунікативних, професійно-комунікативних, інформаційно-

практичних, діяльнісно-регулятивних умінь і вміння міжмовного 

взаєморозуміння та ініціювання й підтримування професійного діалогу; 

актуалізація здатності до самоконтролю в спілкуванні; розвиток навичок 

планування власних комунікативних дій з метою вирішення завдань 

майбутньої професійної діяльності; оволодіння комунікативними стратегіями 

для подолання конфліктних ситуацій); 
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3) ІІІ етап – професійно-моделюючий (формування здатності суб’єктів 

навчання до: вирішення професійно орієнтованих мовних і мовленнєвих 

завдань та самооцінки власних можливостей і дій, встановлення 

взаєморозуміння в професійному спілкуванні; оволодіння студентами високим 

рівнем граматичної правильності, достатнім для організації та контролю власної 

мовленнєвої діяльності; розвиток умінь передбачити та прогнозувати відповіді 

пацієнта; активізація прагнення до професійної самореалізації; збагачення 

досвіду фахової діяльності в галузі медицини; усвідомлення студентом себе як 

професіонала-медика і як мовної особистості). 

Упродовж вищезазначених етапів упроваджувалося розроблене нами й 

окреслене в авторській концептуальній моделі навчально-методичне 

забезпечення формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування: 

– 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 в комп’ютерних класах); самостійна робота з 

дистанційними онлайн-курсами; 

– методи: вербальні (тематична бесіда, навчальна дискусія); інтерактивні 

(«мозковий штурм», ділові ігри); ситуаційне моделювання; тренінгові вправи; 

аудіолінгвальні методи; презентація, науково-методичні семінари;  

– засоби: підручники; словники; комп’ютер; інтерактивний проектор; 

мультимедійні засоби; комп’ютерні тренажери; аудіовізуальні та графічні 

редактори; дистанційна онлайн-платформа. 

У моделі виокремлено чотири компоненти формування готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування: 

мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивний. З 

урахуванням названих компонентів реалізація педагогічного забезпечення 

формування готовності іноземних студентів-медиків до професійного 

спілкування передбачає розробку критеріїв і показників готовності.  
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Під «критерієм» розуміють якісну характеристику об'єкта дослідження, 

на базі якої виводиться його оцінка, визначення або класифікація [252]. 

Критерії визначаються переліком специфічних ознак і виступають зразком, 

«мірилом» досліджуваного явища. 

Для розробки критеріїв готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування необхідно було визначити рівень 

розвитку їхньої готовності й рівень професійно орієнтованої мовленнєвої 

підготовки. Саме тому необхідно було розглядати критерії та показники 

готовності студентів-іноземців медичних ВНЗ до професійного спілкування з 

позицій перетину психології, педагогіки та лінгвістики. На основі результатів 

вивчення науково-педагогічної та методичної літератури, а також власного 

досвіду з мовної підготовки іноземних студентів-медичних спеціальностей та 

проведення педагогічного дослідження нами було конкретизовано ці критерії 

та показники. 

Дефініції поняття «критерій» в основному зводяться до такої: «ознака, 

на підставі якої дається оцінка будь-якого явища; ознака, взята за основу 

класифікації» [175, с. 163]. На нашу думку, критерій – це ознака, властивість 

досліджуваного феномена, що дає змогу оцінити, визначити або 

класифікувати його стан, рівні функціонування та розвитку.  

Критерій є сукупністю показників, які розкривають норму, вищий 

рівень розвитку явища, що досліджується. Показник є складником критерію і 

конкретним виявом сутності якостей досліджуваного процесу або явища, 

маючи вигляд судження про наявність або відсутність, а також інтенсивність 

виявлення певної властивості об’єкта, що емпірично спостерігається [221].  

Дослідник В. Сластьонін вважає, що критерії повинні визначатись 

переліком специфічних ознак, які відображають усі структурні компоненти 

вимірюваної якості [217, с. 100]. Критерій виражає найзагальнішу сутнісну 

ознаку, на основі якої проводять оцінку, порівняння реальних педагогічних 

явищ, водночас рівень вияву, якісна сформованість, визначеність критерію 

виражаються в конкретних показниках. 
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Формування мотиваційного компонента готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування передбачає забезпечення 

сформованості системи мотивів та особистісних цілей, позитивного ставлення 

до професійного спілкування, ціннісних орієнтацій, в основі яких лежить 

професійна етика моральних та професійних принципів [227, с. 265].  

На формування мотивації в професійній сфері майбутнього медичного 

працівника впливає безліч факторів: суб’єктивні властивості особистості 

(потреба в знаннях, рівень інтелектуального розвитку, здібностей тощо), 

організаційні форми навчальної діяльності, адаптованість студента до 

навчального процесу тощо.  

У контексті нашого дослідження мотиваційний компонент готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного іншомовного 

спілкування визначається певними критеріями та показниками (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

мотиваційного компонента готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування 

Критерії Показники 

наявність позитивної 

мотивації 

позитивна мотивація на досягнення успіху в 

професійному спілкуванні (розуміння змісту 

висловлювань, запитань, формулювання відповідей) 

усвідомлення мети та 

прогнозованого 

результату 

усвідомлення мотивів навчальної діяльності й 

ціннісне ставлення до майбутньої професійної 

діяльності 

усвідомлення мотивів комунікативної діяльності та 

сприйняття їх як стимулів, що спонукають 

майбутнього іноземного спеціаліста-медика до 

розвитку умінь і навичок спілкування як однієї з 

основних форм професійної взаємодії 
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Формування когнітивного компонента готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування визначається наявністю 

певної системи знань і особливостей їх прояву у сфері майбутньої 

професійної діяльності в галузі медицини. Підготовка студентів-іноземців до 

професійного спілкування має такі аспекти: вивчення мови міжособистісної 

взаємодії, яка сприяє адекватній орієнтації в задумах комунікантів; 

оволодіння знаннями, понятійним апаратом та ситуаціями професійної 

сфери, від яких відштовхуються учасники спілкування.  

Критерієм когнітивного компонента готовності ми визначили глибину 

та ґрунтовність знань студента-медика про особливості професійного 

спілкування (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування 

Критерії Показники 

глибина й 

ґрунтовність знань 

студента-медика про 

особливості 

професійного 

спілкування 

концептуальні базові знання про сутність і роль 

спілкування у сфері медицини та специфіки 

комунікативної взаємодії лікаря з пацієнтом; 

знання комунікативних стратегій і тактик, лексичних та 

граматичних норм з метою подолання мовних бар’єрів і 

налагодження ефективної взаємодії зі 

співрозмовниками у процесі професійної діяльності 

 

В межах операційно-діяльнісного компонента забезпечується 

формування та розвиток в іноземних студентів-медиків навичок 

професійного спілкування; оволодіння стратегіями та тактиками ведення 

професійного діалогу, а також вербальними й невербальними ознаками 

спілкування з пацієнтами з метою отримання необхідної інформації, що 



90 

стосується хвороби. Критерії та показники операційно-діяльнісного 

компонента готовності наведено у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

операційно-діяльнісного компонента готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

Критерії Показники 

володіння базовими 

вміннями ведення 

професійного діалогу 

володіння основними мовними, мовленнєвими та 

комунікативними вміннями й навичками, необхідними 

для професійного спілкування: ініціювати 

професійний діалог-розпитування, підтримувати його, 

відповідати на запитання, давати рекомендації та 

поради; 

навички планування власних комунікативних дій та 

здатність до самоконтролю в спілкуванні як чинника 

ефективності професійної комунікативної взаємодії 

 

Формування рефлексивного компонента готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування відображає 

процес саморегуляції особистості всередині професійної діяльності, 

комунікативної зокрема; її активне особистісне й професійне 

самовизначення. Цей компонент безпосередньо пов’язаний з умовами 

навчальної діяльності та її результатами. Виокремлення рефлексивного 

компонента готовності сприяє оцінці та самооцінці професійно орієнтованої 

навчальної діяльності студентів, розвиток у них навичок самоконтролю.  

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

рефлексивного компонента готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування наведено в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

рефлексивного компонента готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування 

Критерії Показники 

розвинена 

рефлексивність 

здатність орієнтуватися у вирішенні мовних, 

мовленнєвих та комунікативних завдань, які 

виникають у процесі професійного спілкування 

здатність грамотно прогнозувати, контролювати 

перебіг мовленнєвої діяльності й оцінювати її 

результати 

оцінка та самооцінка власних можливостей і дій 

самоконтроль з метою уникнення помилок, які 

можуть призвести до непорозуміння 

 

У зв’язку з необхідністю якісної оцінки сформованості готовностій 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування та з 

метою об’єктивного проведення подальшого експериментального 

дослідження у запропонованій моделі ми використали, розроблену 

науковцями [54; 112; 136; 163], чотирьохрівневу систему готовності: 

високий, середній, достатній, низький. Кожен з рівнів містить ознаки 

попереднього, відрізняючись ступенем прояву критеріїв.  

Відповідні показники та їх ознаки, що характеризують високий рівень 

сформованості готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, постійно виявляються та є оптимально 

вираженими; ті, що характеризують середній рівень, часто виявляються і 

достатньо виражені; при низькому рівні виявляються рідко 

та недостатньо виражені. Характеристику рівнів готовності наведено у 

табл. 2.5.  
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Таблиця 2.5 

Показники рівнів сформованості готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

Рівні 
Показники сформованості готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

Н
и

зь
к

и
й

  

– може вживати знайомі висловлювання та мовленнєві кліше 

професійного спілкування; 

– може брати участь в нескладній бесіді професійного характеру;  

– вміє працювати з різними видами інформаційних джерел 

С
ер

ед
н

ій
 

– розуміє основні мовленнєві кліше, які часто зустрічаються у 

професійній сфері; 

– володіє основними комунікативними стратегіями: вміння 

спонукати до дії, адекватно відреагувати на висловлювання 

співрозмовника; 

– може виконати завдання, пов’язані з простим обміном інформації 

на професійні теми 

Д
о
ст

а
т

н
ій

  

– володіє основними мовними та мовленнєвими знаннями, 

вміннями і навичками, необхідними для професійного спілкування; 

– може ініціювати професійний діалог-розпитування; 

– підтримує діалог, налаштовує пацієнтів на відповідь;  

– демонструє точність та грамотність у конструюванні питальних 

реплік діалогу, вміє передбачити та прогнозувати відповіді 

пацієнта 

В
и

со
к
и

й
 

– має творче ставлення допрофесійного спілкування; 

– здатний орієнтуватися у вирішенні виникаючих мовних, 

мовленнєвих та комунікативних завдань у процесі професійного 

спілкування; 

– вміє вести грамотний діалог-розпитування, здатний встановити 

взаєморозуміння в професійному спілкуванні; 

– здатний грамотно планувати та контролювати свою мовну й 

мовленнєву діяльність і оцінювати її результати. 
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Отже, в концептуальній моделі схематично відображено педагогічний 

процес формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування, виокремлено всі його складники; окреслено етапи 

реалізації авторської ідеї; конкретизовано навчально-методичне забезпечення 

цього процесу; визначено компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості в майбутніх іноземних спеціалістів-медиків готовності до 

професійного спілкування. 

 

 

2.2. Моделювання професійного діалогу через організацію 

комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному 

освітньому середовищі 

 

Виокремлення організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування у процесі фахової підготовки в медичному ВНЗ відбувалося на 

основі розуміння специфіки діяльності носіїв медичної професії згідно з 

їхнім рівнем загальнокультурного розвитку, попередньої мовної підготовки в 

межах підготовчого відділення, мотивацією і потребою в розвитку власних 

мовленнєвих умінь та навичок. Саме тому однією з найважливіших умов, на 

нашу думку, є моделювання професійного діалогу через організацію 

комунікативної взаємодії в професійно орієнтованому мовному освітньому 

середовищі, оскільки, як вже відзначалось, особливістю професійного 

спілкування медиків є діалогічність.  

У загальному плані діалог – це «форма соціально-мовленнєвої 

взаємодії, в якій беруть участь дві сторони (той, хто говорить і той, хто 

слухає), причому вони можуть обмінюватися ролями: той, хто слухає – 

виступати в ролі промовника і навпаки» [268, с. 118], тобто в процесі діалогу 

відбувається одночасна підготовка власних висловлювань, їх реалізація та 

сприйняття свого мовлення і мовлення співрозмовника на слух [121].  
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Діалог має специфічну особливість, коли в межах одного 

мовленнєвогого акту поєднуються рецепція (сприйняття сказаного мовцем) і 

репродукція (промовляння почутого внутрішньою мовою), що викликає 

необхідність постійного спостереження за думкою співрозмовника, високого 

рівня сформованості навичок і вмінь аудіювання, зокрема механізмів 

внутрішнього мовлення , імовірнісного прогнозування тощо [268]. 

На думку К. Сєдова, процес побудови висловлювання, в тому числі і 

діалогічного, характеризується стадіальністю і розпочинається з його 

загальної установки на спілкування в цілому та стимулюється мотивом 

даного акту мовленнєвої діяльності з боку ініціатора цієї діяльності [212].  

На першій стадії формування висловлювання – стадії комунікативного 

наміру – формується загальна установка на модальність мовлення і 

конкретну інтонаційну тональність спілкування.  

Друга стадія – формування смислового змісту майбутнього 

висловлювання («що саме буду говорити») в цілому, тобто семантична 

«картина» передбачуваного висловлювання (сенс вже є, а конкретного 

мовного наповнення ще немає) [212].  

На третій стадії з'являється первинний вербальний вираз 

висловлювання, що вибудовується: ключові поняття, окремі фрази, що 

несуть основний сенс за допомогою механізму перекодування перекладу з 

мови образів і схем на мову значень. 

 Наступна стадія – розгортання теми (ядерного сенсу) в мовленнєву 

єдність відповідно до психолінгвістичної норми текстовості. При цьому 

спочатку утворюється синтаксична схема майбутнього висловлювання.  

Далі йде стадія утворення мовлення: граматичне структурування й 

морфемний відбір необхідної відповідної лексики.  

І, нарешті, – стадія реалізації поскладової моторної програми 

зовнішнього мовлення, артикуляції. Всі ці стадії породження висловлювання 

власне тексту, які комунікант проходить несвідомо і швидко, формують 

комунікативний акт, який є основою діалогу [212]. 
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Серед сутнісних характеристик діалогу виокремлюють: спонтанність / 

відсутність часу на підготовку; емоційність / експресивність; зміну тематики; 

використання штампів, розмовних формул, мовленнєвих кліше. 

Структурно діалог складається з поєднаних реплік, перша з яких є 

опорною / ініціативною, друга –  відповідь / реактивною. Так, наприклад, у 

діалозі «лікар-пацієнт» інтенція, закладена в першій ініціативній репліці 

лікаря, динамічно розвивається, уточнюється, узагальнюється окремими 

репліками. Цей процес реалізації такої інтенції здійснюється особливими 

механізмами мовленнєвої діяльності – комунікативними прийомами [88].  

Психологічний зміст поняття діалогу набагато глибший. Він виражає 

певний характер відносин між особистостями його учасників, зокрема, 

відносин спільності, єдності змістовно-психологічного простору учасників 

спілкування, їх взаємопроникнення в життєве буття один одного [10, c. 54].  

Аналіз наявних досліджень у сучасній психологічній науці, присвячених 

діалогу як вищого рівня спілкування, дозволяє виокремити такі його 

психологічні детермінанти: активне діалогічне ставлення до співрозмовника; 

доброзичливість і довірливість у стосунках партнерів зі спілкування; емоційна 

й особистісна відкритість партнерів один одному; творчий характер 

активності, що проявляється в процесі спілкування [202, c. 52]. 

Дослідження діалогу неможливе без врахування цілого ряду 

немовленнєвих моментів: мети і предмета висловлювань, ступеня 

підготовленості співрозмовників, взаємодії між ними, конкретної обстановки 

спілкування. Цими чинниками визначається характер діалогічного 

спілкування. 

Таким чином, діалог – засіб вираження логічного ланцюга 

взаємопов'язаних за змістом поєднань думок-суджень; мовленнєва побудова, 

в якому ті, хто спілкуються, ніби створюють одну думку; структура, де тема 

розподіляється між двома учасниками. Специфіка діалогу як складної єдності 

тісно пов'язана з його тематичною цілісністю, характером розвитку змісту, 

рухом думки, обставинами та ситуаціями спілкування, конкретною 
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професією. Виокремлюють різні види діалогів. У контексті нашого 

дослідження нас цікавить професійний діалог та його особливості.  

Професійний діалог порівняно зі звичайними побутовими діалогами – 

точніший, коротший, чіткіший, він може містити висловлювання і в 

мікромонологічній формі. Професійний діалог,як і будь-який інший, також 

містить ряд формантів екстралінгвістичного характеру: тема або предмет 

спілкування, комунікативні потреби комунікантів, ставлення до одержуваної 

інформації тощо. 

У структурі професійного медичного діалогу виокремлюють такі 

компоненти: 

а) мета (заради чого фахівець вступає у спілкування);  

б) зміст (інформація, яка передається від одного співрозмовника до 

іншого);  

в) засоби або способи кодування, переробки і розшифровування 

інформації;  

г) канали передачі інформації [31; 45; 130; 268]. 

Одна з важливих умов готовності до професійної діяльності для 

майбутнього медика є оволодіння стратегіями і тактиками професійного 

спілкування, діалогічного зокрема. Професійний діалог для студента-

іноземця розпочинається вже з першого курсу на заняттях профільних 

кафедр – анатомії, біології, фізіології тощо (спілкування у ситуації «студент – 

викладач»).  

З ІІІ курсу студенти-медики починають курацію хворих, працюючи на 

клінічних кафедрах, тому мовленнєві вміння студентів, які виступають в 

процесі спілкування в соціальній ролі лікаря, є особливо важливими в діаді 

«лікар – пацієнт». Більш того, саме тут знання норм та специфіки  спілкування 

багато в чому визначає їхню професійну адекватність, оскільки від правильно 

обраної мовленнєвої стратегії, від грамотно побудованого діалогу залежить 

досягнення комунікативної мети професійного медичного спілкування – 

встановлення діагнозу. Звідси надзвичайно важливим під час підготовки 
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іноземних студентів до професійного спілкування  у медичних ВНЗ України 

вбачаємо моделювання професійного медичного діалогу «лікар – пацієнт», яке 

обов’язково повинно здійснюватися через організацію мовної взаємодії в 

професійно орієнтованому мовному освітньому середовищі. Отже виникає 

потреба створення такого середовища, оскільки процес підготовки майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування повинен 

відбуватися в атмосфері духовної взаємодії студентів і викладачів на 

діалогічних засадах, конструювання педагогічних ситуацій для активізації 

самостійності студентів у вирішенні навчальних завдань. 

У педагогіці поняття «освітнє середовище» розуміють як систему 

впливу та умов формування особистості, а також можливостей для її 

розвитку, які містяться у соціальному та просторово-предметному оточенні в 

межах організованого освітнього процесу (В. Радул [197, с. 139]). Його 

називають багатоаспектним і розглядають не лише як «різноманітну 

полікультурну освітню систему, індивідуальну для кожного суб’єкта 

навчання, а й умову для побудови власного «Я», що забезпечує створення 

підґрунтя для актуалізації внутрішнього світу особистості, її якісного 

саморозвитку й самореалізації» (А. Білинський [29, с. 19]).  

Освітнє середовище – це відкрита, складна, інтегративна, динамічна 

система (Г. Полякова [161, с. 86]), яка розпочинається там, де «відбувається 

зустріч утворюючого з утворюваним, де між окремими суб’єктами освіти 

починають вибудовуватися певні зв’язки й стосунки» (В. Слободчиков). 

Важливими, як зазначає О. Качалов, є структурні компоненти педагогічно 

комфортного середовища, що забезпечують його ефективність і 

результативність: створення творчої доброзичливої атмосфери, організацію 

індивідуальної ситуації успіху, сприяння самореалізації студентів [99]. 

Створення професійно орієнтованого мовного освітнього середовища у 

медичному ВНЗ, на нашу думку, позитивно вплине на мотивацію навчання 

іноземних студентів-медиків, сприятиме їхньому залученню до 

різноманітних видів роботи, підвищенню рівня знань, умінь, навичок, 



98 

формуванню ціннісного ставлення до професійної діяльності. Залучення 

студентів до співпраці в такому середовищі допоможе їхньому 

індивідуальному розвитку; реалізації особистісно орієнтованого й 

діяльнісного підходів до формування готовності до професійного 

спілкування; професійно-адаптивній спрямованості на готовність 

майбутнього медика до комунікативної взаємодії; конструюванню 

педагогічних ситуацій, спрямованих на розвиток клінічного мислення 

студентів-медиків; активізації самостійної активності студентів; залученню 

іноземних студентів-медиків до імпровізованого поля діяльності; сприянню 

вербальній самореалізації студентів; забезпеченню професійно спрямованої 

співпраці студентів і викладачів на засадах рівноправного конструктивного 

діалогу; стимулюванню прагнення до успішного професійного спілкування в 

процесі професійної підготовки у ВМНЗ.  

Моделюванню професійного діалогу через організацію комунікативної 

взаємодії у професійно орієнтованому мовному освітньому середовищі 

активно сприятиме застосування інтерактивних методів навчання.  

Поняття «інтерактив» (англ. «interact»: «inter» – взаємний і «act» – 

діяти), «інтерактивний» – «здатний до взаємодії (діалогу)» з чим-небудь 

(наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною) [162]. Метою 

застосування інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх 

іноземних спеціалістів до професійного спілкування є забезпечення 

комфортних педагогічних умов, що сприятимуть формуванню та розвитку 

усіх компонентів готовності до професійного спілкування. 

На думку А. Вербицького [37], нетрадиційні форми та методи здатні 

пробуджвати у студентів інтерес до навчання й пізнання, оскільки за 

допомогою них можна досить ефективно вирішувати цілий ряд завдань, що 

не завжди вдається під час традиційного навчання, а саме: формувати не 

тільки пізнавальні, а й професійні мотиви та інтереси; виховувати системне 

мислення фахівців, яке полягає у цілісному розумінні не тільки природи й 

суспільства, а й себе, свого місця у світі; давати цілісне уявлення про 
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професійну діяльність і її фрагменти; навчати колективної розумової і 

практичної роботи, формувати уміння й навички соціальної взаємодії та 

спілкування, індивідуального й сумісного прийняття рішень; оволодівати 

методами моделювання [37, с. 3]. 

Тому під час підготовки майбутніх іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування пропонуємо використовувати наступні 

інтерактивні методи: ділові ігри, різноманітні тренінгові вправи, мозковий 

штурм, бесіди, навчальні дискусії. 

Найрезультативнішим методом, на нашу думку, можуть бути ділові 

ігри, оскільки їхня сутність полягає саме у моделюванні різноманітних 

ситуацій, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю студентів.  

Названий метод також вигідно відрізняється від інших тим, що дає 

можливість всебічного вивчення проблеми, прогнозування способів її 

вирішення; підсилює рефлексію студентів; зменшує кількість поширених 

помилок у реальних життєвих ситуаціях; підвищує пізнавальний інтерес 

майбутніх медиків до профільних навчальних дисциплін. Сутність методу 

рольових та ділових ігор полягає в розробці моделі певної ситуації з 

майбутньої професійної діяльності й лікарняної практики, вирішення якої 

вимагає професійних знань і практичних навичок. 

Розпочинати ділову гру необхідно з її підготовки та планування. Для 

проведення такої гри необхідні (за Н. Єлухіною [68]): наявність 2-х і більше 

партнерів, присутність співрозмовника, з яким необхідно встановити контакт; 

наявність мотиву як спонукання до діяльності; реалізація комунікативних 

функцій; наявність ситуації спілкування, оскільки саме конкретна ситуація 

значною мірою визначає поведінку учасників комунікації.  

У процесі організації ділової гри на занятті відбираються типові 

ситуації, тобто найбільш частотні для майбутньої професійної діяльності 

студентів. Усі навчально-мовленнєві ситуації типізуються на основі таких 

параметрів [271, с. 116]: виконання соціально-комунікативної ролі (студент, 

друг, мати, батько, викладач, лікар і т.д.); стимулу спілкування, який містить: 
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запит інформації, інформування, демонстрацію ставлення до будь-якої події, 

обмін думками, вираження почуттів, переживань, спонукання до дії, 

встановлення контакту при зверненні, знайомстві, прохання тощо. 

Поряд із ситуацією під час проведення ділової гри важливого значення 

набуває її тематика. Тема, як правило, визначає вибір мовленнєвої форми, 

засоби її оформлення, мотиви, внутрішню програму. Вибір тематики 

зумовлюється сферою спілкування, ступенем підготовленості учнів, їхніх 

індивідуальних особливостей, з урахуванням особливостей професійного 

мислення [272]. 

Серед комунікативних ситуацій, виокремлених в діаді «лікар – пацієнт» 

(«первинний огляд хворого», «госпіталізація», «постановка діагнозу», 

«лікування», «виписка»), найбільш важливою є «первинний огляд хворого, 

постановка діагнозу», оскільки тут визначається характер взаємодії лікаря з 

хворим, утворюється необхідна атмосфера, яка багато в чому зумовлює 

успішність як діагностики, так і результативність лікування в цілому [31]. 

Тому вважаємо за необхідне розпочинати моделювання ділової гри саме з 

цієї ситуації. Студентам пропонується виступити в ролях лікарів та пацієнтів 

(один студент у ролі лікаря, інший – у ролі хворого пацієнта з 

різноманітними скаргами) та взяти участь у професійному діалозі-

розпитуванні. Студент у ролі лікаря повинен коректно та грамотно розпитати 

хворого, з’ясувати необхідну інформацію, важливу для постановки діагнозу 

та подальшого лікування: паспортні дані; причини звернення до лікаря; 

основні та додаткові скарги; наявність, характер і локалізація болю; причини 

й час захворювання; раніше перенесені захворювання та наявність спадкових 

захворювань і шкідливих звичок; залежність характеру болю від 

фізіологічної функції та характеру трудової діяльності; характер симптомів 

захворювання; результати лабораторних досліджень тощо. Тому викладачу 

необхідно коригувати та спрямовувати студентів під час ділової гри.  

Для отримання необхідної інформації під час імпровізованого прийому 

студент у ролі лікаря звертається до різних способів модально-діктального 
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орієнтування [31, c. 31]. Диктальними називаються запитання, що з'ясовують 

наявність чи відсутність певного факту, вимагають констатації або 

спростування інформації і співвідносяться з даними, які виходять за межі 

відчуттів пацієнта. Це такі запитання: «Коли ви до нас звернулися?», «Де ви 

жили раніше?», «Чи зверталися за медичною допомогою раніше?» тощо. 

Модальні запитання з'ясовують суб'єктивні (особистісні) відчуття пацієнта, 

його думку про факти, події, його оцінку тих чи інших явищ. Це запитання на 

кшталт: «Скажіть, який характер носять болі?», «Як Ви вважаєте, що 

провокує появу болю?», «Болі іррадіюють / віддають кудись?» тощо. У 

модальних запитаннях є модальні слова, частки, ввідні конструкції, дієслова 

«відчувати», «вважати», «скаржитися» тощо.  

Запитуючи або уточнюючи інформацію, у ролі лікаря студент у 

запитанні може висувати гіпотезу, підказувати студенту у ролі пацієнта 

варіанти відповідей. У структурі таких альтернативних питань вже закладено 

варіанти відповідей: «Які у Вас болі: постійні чи приступоподібні?», «Біль 

іррадіює вліво чи вправо?», «Болі сильні чи слабкі?».  

Наведемо приклад імпровізованої ситуації «На первинному прийомі». 

Дійові особи: студент 1 – Лікар, студент 2 – Пацієнт. 

Лікар: – Що Вас турбує? 

Пацієнт: – Болить десь у грудях. 

(Перша мікротема – з'ясування, з якою проблемою звернувся хворий) 

Лікар: – Де саме виникає біль: в серці або за грудиною? 

Пацієнт: – Напевно, в серці. 

(Друга мікротема – з'ясування локалізації болю) 

Лікар: – Болі постійні або періодичні? 

Пацієнт: – Постійні. 

(Третя мікротема – з'ясування характеру / тривалості болю) 

Лікар: – Біль кудись віддає? 

Пацієнт: – У плече. 

(Четверта мікротема – з'ясування іррадіації болю). 
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Отже, ділова гра з моделювання професійного діалогу-розпитування 

повинна розвиватися у межах однієї конкретної ситуації (первинний прийом, 

консультація, повторний прийом тощо). Під час такої гри у студентів повинні 

формуватися вміння ставити запитання, уміння перепитувати, уточнювати 

інформацію в співрозмовника, висловлювати сумнів, припущення, при цьому 

відповіді студентів у ролях пацієнтів можуть варіюватися від лаконічних до 

розгорнутих, що стимулюватиме студентів у ролях лікарів знаходити та 

підбирати найбільш точні запитання. Слід зазначити, що запитання є одним з 

основних об'єктів аналізу в професійній комунікації медиків і виступають 

головним типом комунікаційної поведінки майбутнього лікаря під час бесіди з 

пацієнтом і основною формою його професійної комунікації. Саме тому під час 

проведення ділової гри з підготовки студентів до професійного спілкування 

важливо звертати увагу на те, як студенти оформлюють питальні репліки.  

Загалом метод ділової гри як сукупності педагогічних дій – спільна 

творчість викладача та студентів, яка вимагає майстерності першого та 

активності останніх.  

Іншим не менш важливим методом підготовки іноземних студентів-

медиків до професійного спілкування є тренінгові вправи, які виступатимуть 

інструментальною дією, що допомагатиме майбутнім спеціалістам отримувати 

нові можливості засвоєння набору мовних та мовленнєвих засобів для 

оволодіння навичками професійного спілкування, уникати помилок та 

труднощів у спілкуванні, формувати ефективну поведінку в різних ситуаціях 

спілкування, розвивати відповідні навички [123]. Під час проведення 

тренінгових вправ відбуватиметься оволодіння та засвоєння вмінь і навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності, у тому числі й 

комунікативної. Для проведення тренінгових вправ важливо чітко визначити 

їхні цілі та призначення, відповідно до чого  розробити їхню структуру.   

За своєю суттю тренінгові вправи є багаторазовим повторенням певних 

дій з метою їх засвоєння [155]. Під час підготовки студентів-медиків до 

професійного спілкування доречно використовувати такі види 
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вправ: підготовчі (готують студентів до сприймання нових знань і способів 

їх застосування на практиці); вступні (сприяють засвоєнню нового матеріалу 

на основі розрізнення споріднених понять і дій); пробні (перші завдання на 

застосування щойно засвоєних знань); тренувальні (сприяють формуванню 

навичок у стандартних умовах: за зразком, інструкцією, 

завданням); творчі (за змістом і методикою виконання наближаються до 

реальних життєвих ситуацій); контрольні (переважно навчальні: письмові, 

графічні, практичні вправи) [155]. 

В цілому використання методу тренінгових вправ під час підготовки 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

сприятиме відпрацюванню та закріпленню мовних, мовленнєвих та 

комунікативних вмінь та навичок, уникненню комунікативних помилок під 

час спілкування.  

Дієвим та ефективним методом колективної пошукової діяльності є 

«мозковий штурм», який сприятиме розвитку усного мовлення студентів, 

спонукатиме їх до активної професійної комунікації, розширюватиме 

кругозір для пошуку найоптимальніших варіантів для висловлювання 

власних поглядів щодо поставленого завдання. Таким завданням може 

виступати, наприклад, запис в історії хвороби пацієнта. На основі такого 

запису студентам можна запропонувати відновити ймовірний діалог-

розпитування щодо з’ясування необхідної інформації про стан та скарги 

хворого, використовуючи усі можливі варіанти запитань. Обов’язковою 

умовою «мозкового штурму» є обмеженість в часі на обмірковування 

завдань, заборона критики, залучення усіх студентів до процесу. При цьому 

викладач повинен допомагати в знаходженні правильної відповіді, 

підтримувати за необхідності студентів, коригувати їхні висловлювання.  

Застосування методу «мозкового штурму» стимулюватиме інтерес 

іноземців до майбутньої діяльності, розвиватиме вміння висловлювати й  

аргументувати власні думки. 
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Іншим методом, який сприятиме активізації розумової діяльності 

майбутніх спеціалістів є бесіда. Ґрунтуючись на основі запитань-відповідей 

викладача та студентів, бесіда передбачає залучення студентів до процесу 

спілкування, спрямовує їхню активність на застосування та відтворення 

здобутих  знань, формування самостійних висновків і узагальнень на основі 

засвоєного матеріалу [155]. Ефективність бесіди залежитиме від вмілого 

формулювання запитань, а також від адекватності відповідей, тобто їх 

повноти, чіткості, аргументованості, а результат бесіди – від діалогічної 

майстерності викладача, його культури спілкування [155]. 

Ще одним методом є навчальна дискусія (спосіб організації спільної 

діяльності, який сприяє виробленню загального рішення проблеми; метод 

навчання, що підвищує ефективність навчального процесу за рахунок 

включення студентів у колективний пошук істини [225, с. 193]);  Дискусія є 

публічним обговоренням важливого питання і передбачає обмін думками між 

студентами або викладачами і студентами. Вона розвиває самостійне 

мислення, уміння відстоювати власні думки, аналізувати й аргументувати 

твердження, критично оцінювати чужі і власні судження. Під час навчальної 

дискусії обговорюють наукові висновки, дані, що потребують підготовки за 

джерелами, які містять ширшу інформацію, ніж підручник. Дискусія 

спрямована не лише на засвоєння нових знань, а й на створення емоційно 

насиченої атмосфери, яка сприятиме глибокому проникненню в істину [155].  

Отже, знання про структуру та організацію професійного медичного 

діалогу, володіння стратегіями та тактиками ведення діалогу, використання 

інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування сприяє забезпеченню 

першої організаційно-педагогічної умови нашого дослідження – 

моделювання професійного діалогу через організацію комунікативної 

взаємодії в професійно орієнтованому мовному освітньому середовищі.  
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2.3. Індивідуалізація й диференціація аудиторної та позааудиторної 

роботи іноземних студентів-медиків програмними засобами навчання 

 

Відповідно до європейських стандартів освіти у межах Болонського 

процесу зростає значення індивідуалізації та диференціації аудиторної та 

позааудиторної роботи під час професійної підготовки студентів.  

Під індивідуалізацією професійної підготовки студентів у вищих 

медичних навчальних закладах України ми, слідом за С. Карповою, 

розуміємо організацію процесу навчання студентів відповідним спеціальним 

знанням; формування вмінь з урахуванням їх індивідуальних особливостей, 

що створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей 

кожного; орієнтацію на майбутнью професійну діяльність [97]. 

Презентація навчального матеріалу з урахуванням індивідуальних 

можливостей студентів повинна здійснюватися шляхом диференціації 

методів та засобів навчання, інтенсивності навчальної діяльності в межах 

конкретної групи. Досягти окреслених вимог, на нашу думку, можна завдяки 

використанню програмних засобів навчання під час аудиторної та 

позааудиторної роботи студентів. 

Важливою умовою для формування готовності до надбання 

професійних знань, умінь і навичок та підвищення мотивації навчання у 

студентів, в тому числі й іноземних є комп'ютеризація навчального процесу. 

При цьому важлива роль належить саме програмним засобам навчання 

застосуванню прогресивних навчальних комп'ютерних програм і 

підручників, орієнтованих на активізацію творчих, пошукових здібностей 

студентів. Іноземці, як правило, вже мають позитивний досвід роботи з 

комп’ютерною технікою, тому ми повинні використовувати комп’ютерні 

технології, які дозволяють підвищити якість знань та інтерес студентів  і 

полегшити роботу викладача.  

Аналіз науково-педагогічної та дидактичної літератури сприяв 

систематизації основних переваг використання комп'ютера під час 
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підготовки студентів у ВНЗ: створення принципово нового навчального 

середовища (використання програм моделюючого характеру), що видається 

вкрай важливим у процесі вивчення іноземної мови в контексті явно 

недостатньої кількості годин, які відводяться на аудиторні заняття [221; 223]; 

додаткові можливості інтенсифікації та індивідуалізації навчального 

процесу; використання та розширення різних видів наочності; можливість 

передати комп'ютеру частину функцій викладача й звільнити його час за 

рахунок автоматизації шаблонних, алгоритмізованих операцій нетворчого 

характеру [164]; вільний доступ до інформаційно-довідкових ресурсів  в 

умовах існування мережі Інтернет, що надає студентам необмежені навчальні 

та довідково-інформаційні матеріали різної модальності [164]; можливість 

взаємодії з віртуальними образами й моделями досліджуваних лінгвістичних 

об'єктів і процесів дозволяє моделювати на комп'ютері процеси й об'єкти 

реального життя, створювати об'ємний пізнавальний простір, що забезпечує 

активну участь користувача в «подіях», які пропонуються інформаційною 

системою [66]; інтерактивність, завдяки чому студент отримує можливість 

зворотнього зв'язку; підвищення його мотивації за рахунок створення умов, 

що стимулюють інтерес до процесу навчання; можливість автоматизованого 

контролю й об'єктивного оцінювання знань і умінь. 

За визначенням О. Агапової [1], програмні засоби навчання – це 

«сукупність методів, форм і засобів впливу на людину в процесі його 

навчання та розвитку, яка будується на фундаменті визначення змісту й 

передбачає використання адекватних способів подання і засвоєння різних 

видів знань. Арсенал таких названи засобів містить персональний комп'ютер, 

телевізійні комунікації, знімально-монтажні відео-комплекси, цифрові й 

лазерні відео-дискові системи, великі проекційні пристрої для лекційних 

аудиторій, а також локальні та глобальні цифрові мережі тощо [1]. 

Різноманітність програмних засобів, що застосовуються у навчанні, 

призводить до необхідності їхньої систематизації. Дослідники, беручи за 



107 

основу певний аспект, по-різному класифікують програмні засоби, які 

використовуються в навчанні. 

У класифікації І. Башмакова [22] та М. Башмакова [23], провідним 

аспектом є педагогічні засоби: теоретичної підготовки (комп'ютерні 

підручники, комп'ютерні навчальні системи, комп'ютерні системи контролю 

знань); практичної підготовки (комп'ютерні практикуми, тренажери); 

допоміжні (комп'ютерні лабораторні практикуми, комп'ютерні довідники, 

мультимедійні навчальні курси) [23]. 

На основі визначення особливих можливостей програмних матеріалів 

побудована класифікація А. Хуторського, в якій виокремлюються три 

основні групи:  матеріали, які використовують лінійне подання інформації; 

гіпер- і гіпермедіа тексти; навчальні комп'ютерні матеріали, в яких 

інформаційні технології використовуються для управління процесом 

навчання та організації діяльності студентів в інтерактивному режимі 

(комп'ютерні тренажери, навчальні моделюючі програм) [256]. 

Найповнішою, на нашу думку, є класифікація О. Барибіна [20], яка 

містить: комп'ютерні навчаючі програми, що передбачають електронні 

підручники, тренажери, лабораторні практикуми, тестові системи;  навчальні 

системи на базі мультимедійних технологій, побудовані з використанням 

персональних комп'ютерів, відеотехніки, накопичувачів; інтелектуальні та 

експертні системи; комп'ютерні бази даних; засоби телекомунікації, що 

включають в себе електронну пошту, телеконференції, локальні і регіональні 

мережі зв'язку, мережі обміну даними; електронні бібліотеки; 

У вищих навчальних закладах найчастіше використовуються 

електронні книги, мережеві технології, електронна пошта. Популярними 

також стають відеоконференції. Найбільш значущим показником для 

класифікації є етап роботи з навчальним матеріалом. Звідси можна говорити 

про презентаційні, тренувальні, контролюючі та комплексні комп'ютерні 

навчальні технології.  
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Говорячи про функції програмних засобів у процесі підготовки до 

професійного спілкування, дослідники визначають мотиваційну, навчальну, 

розвивальну, організаційну, виховну, контролюючу [72]. 

Мотиваційна функція: психолого-дидактичними засобами підвищення 

навчальної мотивації є актуальність змісту, нетрадиційність, відповідність 

навчальних ситуацій майбутньої професійної діяльності. Новизна, 

динамічність візуального, кольорового і звукового відображення фокусують 

увагу студента на основних моментах, які виділені іншим кольором, 

шрифтом, курсивом, спеціальними позначками в матеріалі, що знижує 

стомлюваність, викликає інтерес. Позитивні емоції направляють сприйняття 

в потрібне русло, допомагаючи зрозуміти й осмислити інформацію, 

сприяючи розумовій і фізичній працездатності; активізують навчально-

пізнавальну діяльність.  

Навчальна функція: комп'ютер є засобом навчання, доступу і 

самостійного пошуку інформації дидактичного характеру (актуальних 

автентичних текстів, якими можна легко і зручно користуватися, що сприяє 

мотивації, розвитку пізнавальної самостійності) і довідкового характеру 

(електронний словник, граматичний довідник, електронна бібліотека, 

Інтернет).  

Розвивальна функція: розвиток працьовитості, волі, цілеспрямованості; 

формування, стимулювання пізнавальної та інтелектуальної активності,  

самовдосконалення і самоосвіти.  

Організаційна функція: навчальні комп’ютерні програми дозволяють 

створити сприятливі умови для організації навчальної діяльності, сприяють 

формуванню умінь самостійної роботи.  

Виховна функція: розвиток таких особистісних якостей, як активність, 

організованість, відповідальність і самостійність; стимулювання творчої 

індивідуальності; становлення та засвоєння методології професійної 

діяльності; формування особистості, яка могла б творчо вирішувати 

професійні завдання.  
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Контролююча функція: контроль – необхідний і завершальний компонент 

кожної навчальної дії або її циклів, важливий елемент мотивації та успішності 

навчання. Він повинен бути як оперативним, так і відтермінованим. Всі види 

контролів (поточний, підсумковий і самоконтроль) можливо здійснювати за 

допомогою комп'ютерних технологій [72]. 

Програмні засоби навчання мають перелік властивостей, що виділяють 

їх серед інших технологій. Деякі студенти краще засвоюють матеріал на слух 

(аудіали), інші – візуали – краще сприймають відеоінформацію. Тому, 

найважливішою властивістю є мультисенсорність – комплексне 

використання тексту, звуку, зображення, відео. У зв'язку з цим, як зазначає 

О. Філіппова [248], мультисенсорність дозволяє орієнтуватися на різні 

канали сприйняття студента, варіювати режими подання інформації, 

включати в навчальні матеріали завдання, виконання яких є складним або 

неможливим без використання комп'ютера [248, с. 71]. Опора на всі органи 

чуття робить ефективнішим і міцнішим засвоєння матеріалу, сприяє 

якіснішому засвоєнню інформації.  

Дослідниця О. Філіппова [248] виділяє ще одну специфічну 

особливість програм засобів – індивідуальність дизайну. Дизайн у вузькому 

сенсі слова розуміється як художньо-естетичне вирішення комп'ютерних 

навчальних матеріалів. Дизайн комп'ютерних навчальних матеріалів в 

широкому сенсі визначає не лише художньо-естетичне вирішення, а й 

особливості проектування та розробки комп'ютерних навчальних посібників. 

Він містить структуру, способи управління і навігації, організацію діалогу 

«користувач-комп'ютер», уявлення досліджуваного матеріалу, систему 

завдань тощо [248, c. 73].  

Спираючись на зазначене, можемо стверджувати, що програми, які 

можна використовувати під час підготовки студентів-іноземців до 

професійного спілкування, необхідно відбирати на основі завдань, які 

ставляться перед ними на певному етапі цієї підготовки. З цього боку, ми, 

слідом за П. Костерою [114], пропонуємо виокремлювати:  
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– програми з вимови й інтонації: завдання цих програм – навчити 

студентів правильної вимови й інтонації з подальшим переходом до 

активного оволодіння цими аспектами мови;  

– програми з аудіювання, які призначені для відпрацювання вміння 

розуміти на слух іноземну мову в найрізноманітніших ситуаціях спілкування; 

лексичні та структурні (граматичні) програми, завдяки яким головна увага 

приділяється тренуванню використання мовних одиниць;  

– мовленнєві програми, які призначені для відпрацювання форм усного 

мовлення іноземною мовою в різних ситуаціях спілкування;  

– програми з техніки запису, за допомоги яких студенти тренуються 

робити записи на основі почутого; програми з перекладу, з опорою на які, 

студенти тренуються в усному або письмовому перекладі з рідної мови на 

іноземну та / або навпаки; основний акцент робиться на повноцінній передачі 

змісту тексту іншою мовою; комбіновані програми, складені шляхом 

поєднання наведених вище програм та призначені для одночасного 

відпрацювання різних аспектів без виділення будь-яких окремих 

моментів [114]. 

Оскільки застосування програмних засобів під час підготовки 

майбутніх спеціалістів-медиків до професійного спілкування забезпечує 

більш глибоку індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу,  

впровадження таких технологій сприятиме успішності та ефективності 

зазначеного процесу. Саме тому пропонуємо використовувати можливості  

програмних засобів на різних етапах занять з підготовки студентів до 

професійного спілкування.  

Органічно вплітаючись в структуру заняття, комп'ютер здатний 

вирішувати велику кількість практичних завдань. По-перше, за порівняно 

невеликий проміжок часу студент може повторити (або засвоїти) достатньо 

великий обсяг теоретичного матеріалу, відпрацювати вивчене в аудиторії на 

практиці, виконуючи завдання різного рівня складності, проконтролювати 

себе, відкоригувати помилки, побачити отриманий результат. По-друге, 
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комп'ютер допомагає викладачеві зробити заняття більш різноманітним, 

провести його на сучасному технологічному рівні, зацікавивши тим самим 

студентів. Наприклад, на організаційному етапі, метою якого є підготовка 

студентів до роботи, доречною вважаємо демонстрацію теми і мети заняття 

на проекторі (екрані), що сприятиме швидкому залученню студентів до 

роботи, актуалізації розумового процесу.  

На етапі перевірки домашньої роботи ефективним може бути 

використання комп'ютерного тестування, складеного за завданнями, 

аналогічними до домашніх. Кращому розумінню та засвоєнню матеріалу 

допоможе виправлення помилок, наведене у вигляді демонстрації 

правильних результатів на екрані. На етапі актуалізації опорних знань 

доречною здається демонстрація слайдів з короткими витягами вивченого 

матеріалу.  

Етап введення нового матеріалу стане більш ефективним, коли основні 

поняття і зміст заняття будуть представлені у вигляді схем, анімацій, 

звукових доріжок, відеофрагментів, оскільки одночасне використання аудіо- 

та відеоінформації підвищує рівень запам'ятовування до 40-50%. Особливо 

важливим буде звук на фрагментах занять, де увага приділялася фонетиці та 

артикуляції слів, речень та фраз, оскільки правильно засвоєні фонетичні 

норми – запорука грамотного спілкування. Використання комп'ютера на 

занятті дозволить студенту прослуховувати матеріал необхідну кількість 

разів і, що особливо важливо, в індивідуальному режимі, в зручному 

(швидкому або повільному) темпі. А використання відеофрагментів на 

занятті дозволить пояснити і продемонструвати все те, що неможливо (або 

важко) подати традиційними засобами.  

Контроль і перевірка знань за допомогою комп'ютера може 

здійснюватися шляхом використання засобів контролю і самоконтролю, 

виконання завдань різних рівнів складності, рішення нестандартних проблем 

і проблемних ситуацій.  
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На заключному етапі перевірки знань можна використовувати 

комп'ютерне тестування, що передбачає діагностичний (стартовий) контроль 

(перевіряються первинні знання студентів); проміжний контроль 

(перевіряються знання, отримані на окремих заняттях або певного циклу); 

підсумковий контроль (перевірка засвоєних знань).  

Все описане раніше стало теоретичною платформою для організації 

ефективної професійної підготовки майбутніх спеціалістів-медиків, тому для  

для вдосконалення рівня цієї підготовки під час аудиторної та 

позааудиторної роботи пропонуємо використовувати комплекс тренажерів, 

ігор та баз тестування, який складається на основі трьох класів вправ: мовних, 

мовленнєвих та комунікативних.  

Для першого класу вправ можна використовувати аналогічну 

традиційним, комп'ютерну версію тренажерів:  

1) комп'ютерні тренажери-завдання з вимови й інтонації;  

Такі завдання, призначені для того, щоб з'ясувати, наскільки точно і 

правильно студент сприймає мовлення на слух. Перевіряються навички та 

вміння, пов'язані з відпрацюванням фонетичних і вимовних норм, вміння 

студентів точно і правильно сприймати чуже мовлення, точно і правильно 

розуміти інтонацію. При цьому дуже важливо супроводжувати завдання 

інструкціями для студентів, які можна давати як усно, так і демонструвати на 

комп'ютері, причому викладач повинен повністю володіти усім матеріалом 

завдань. Окрім того, у вправах на визначення інтонації найкраще було 

робити так, щоб одна з ролей діалогу була тільки чутна, але не показана на 

екрані. Завдяки цьому більш реальна мовленнєва ситуація повинна 

формувати  у студента природну інтонацію, наголос, паузи тощо.  У 

завданнях на вимову і інтонацію, в яких передбачається реакція студента, 

викладач сам прослуховує і оцінювє його відповідь;  

2) комп'ютерні тренажери-завдання, засновані на лексичному і 

граматичному матеріалі курсу; 
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Основною метою таких тренажерів є автоматизація різних граматичних 

конструкцій, тому лексику для них слід відбирати так, щоб речення мали 

природний характер. Відібраний для комп'ютерного класу матеріал доцільно 

презентувати і давати на засвоєння та первинне закріплення на звичайному 

аудиторному занятті, а потім пропонувати для вторинного закріплення і 

контролю в комп'ютерному класі. При цьому лексика повинна бути 

знайомою студентам і складатися з найважливих базових лексичних одиниць. 

Подібні тренажери перевіряють знання лексичних і термінологічних одиниць 

професійного мовлення студентів-медиків, обсяг і якість словникового 

запасу, вміння оперувати граматичними конструкціями професійної сфери 

(знання прийменниково-відмінкової системи, мовних  кліше тощо).  

Для мовленнєвих вправ доречні тренажери із завданнями, що 

перевіряють вміння виділяти необхідну інформацію з усного мовлення, 

відновлювати деформований текст, знаходити відповідності між розмовною 

мовою хворого і професійною мовою спеціаліста-медика, відновлювати 

репліки діалогів, відповідати на запитання з опорою на прослуханий текст. 

Наприклад, після прослуховування діалогу в запису, студентам пропонується 

відновити одну з пропущених реплік (репліка лікаря) або ж низку запитань, 

відповіді на які вже прозвучали в тексті. Таке завдання буде цікавішим, якщо 

правильні відповіді буде виведено на екран, а перевіряти і виправляти 

помилки один одного будуть самі студенти. За наявності технічної 

можливості та необхідних програм для перегляду відеозаписів, аудіо-доріжки 

діалогів можуть замінюватися на короткі відео-фрагменти реальних діалогів-

розпитувань під час лікарняного огляду. В цілому використання 

комп'ютерних тренажерів з вправами на відпрацювання і закріплення 

аудитивних умінь у процесі підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійного спілкування допоможе активізувати студентів, 

визначити їхній рівень засвоєння інформації, яка сприймається на слух, 

поєднати розуміння мови з розвитком інших мовленнєвих умінь (наприклад, 

писемного мовлення на основі виконання різних письмових завдань). 
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Призначення комунікативних вправ – формування та закріплення 

навичок і вмінь, пов'язаних з оперуванням власне мовленнєвим матеріалом 

курсу, тому завдання мають перевіряти вміння визначати мікротеми 

професійного спілкування і ініціювати професійний діалог, логічно його 

вибудовувати. Наприклад, на екрані можна навести фрази без початкового 

питального слова, а з запропонованих варіантів студенти можуть обрати 

правильне і створити питальну репліку лікаря або ж відновити діалог-

розпитування лікаря з пацієнтом на основі запису в медичній карті хворого.  

Отже, грамотне й послідовне застосування запропонованих 

комп'ютерних тренажерів і їхніх варіацій у процесі підготовки іноземних 

студентів-медиків до професійного спілкування надасть можливість 

домогтися (порівняно з традиційним навчанням) ефективнішого засвоєння 

ними матеріалу, необхідного для подальшої комунікації в професійній сфері.  

Окрім комп’ютерних тренажерів, однією з ефективних форм 

проведення практичних занять вважаємо  заняття з мультимедійним 

супроводом. Саме тому пропонуємо збагатити та урізноманітнити традиційні 

практичні заняття мультимедійними презентаціями, які здатні докорінно 

перебудувати освітній процес, впливати на сприйняття студентами 

навчального матеріалу заняття. У практиці викладання основним засобом 

створення мультимедійних презентацій є програмна оболонка «Презентація 

Microsoft PowerPoint», яка є частиною базового пакету будь-якого 

програмного забезпечення Microsoft Office для персонального комп’ютера. 

Мультимедійна презентація (від англ. «уявлення») – це комплекс кольорових 

картинок-слайдів з певної теми, який зберігається в файлі спеціального 

формату [53]. Згідно з дефініцією Ф. Шаріпова, мультимедійна 

презентація» – це пред’явлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим 

описом, а за допомогою фото, звуку, відео, графіки, анімації тощо (мульти – 

багато, медіа – засоби)» [210, c. 129]. Інші дослідники визначають 

мультимедійну презентацію як  «програмний продукт, що може містити 

текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення та 
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дикторський супровід, фрагменти відео та анімацію, тривимірну графіку 

тощо»[211, с. 316].  

На думку Д. Міронова [133], можливість інтерактивної взаємодії з 

навчальним матеріалом не тільки дозволяє синтезувати унікальні освітні 

траєкторії, але й створює більш комфортне навчальне середовище, у якому 

студент виконує активну роль, що підвищує його внутрішню самооцінку. 

Основний ресурс підвищення ефективності навчального впливу 

мультімедійної презентації полягав у синергетичному впливі на студента 

різних форм представлення інформації. В основу синергетичного ефекту 

покладено психологічні когнітивні механізми. Сутність пам'яті людини 

асоціативна, саме тому міцніше запам'ятовуються і легше згадуються факти 

та знання, які були отримані за допомогою чисельних асоціацій та 

асоціативних зв’язків [133, с. 193]. Використання різних форм пред’явлення 

інформації (текст, графіка, аудіо, відео) дозволяє збільшити кількість таких 

асоціацій, що і створює бажаний синергетичний ефект. 

Згідно з тематичними планами курсів пропонуємо розробити комплекс 

мультимедійних презентацій до занять з основних тем навчальної програми. 

Наприклад, на другому та третьому курсах це теми науково-професійної 

сфери:  «Система охорони здоров'я в Україні», «Класифікація лікувальних 

установ», «Захворювання органів серцево-судинної системи (гіпертонічна 

хвороба, інфаркт міокарду)», «Захворювання органів дихальної системи 

(бронхіт)», «Захворювання органів системи травлення (гастрит)», 

«Інфекційні захворювання (гепатит), «Захворювання органів сечовидільної 

системи», «Дитячі хвороби» тощо.  

Порівняно з традиційним підручником, навчальна мультимедійна 

презентація сприяє ефективнішому доланню комунікативних бар’єрів, що 

виникають під час підготовки до спілкування за рахунок інтерактивності, 

синергетичного ефекту, пов’язаного з використанням засобів мультимедіа та 

створення спеціального комунікативного середовища. 
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З огляду на розвиток технічного прогресу та вимог до професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів, ефективним та доречним буде 

забезпечення аудиторій для практичних занять сучасними засобами 

навчання, серед яких інтерактивні дошки та проектори. За умови наявності 

на кафедрах такої техніки пропонуємо розробити комплекс вправ та завдань 

до занять з використанням програмної оболонки «Smart Notebook» та 

комплекту інтерактивних інструментів «Easy Interactive Tools», що дозволить 

створити оригінальні заняття з чіткою структурою. Програмна оболонка 

«Smart Notebook» нескладна у застосуванні, має зручний інтерфейс та дає 

можливість одночасно працювати з текстом, графічним зображенням, відео- 

та аудіо матеріалами. Використання анімації, переміщення об'єктів, зміна і 

виділення найбільш важливих елементів за допомогою кольору, шрифту 

допоможе задіяти візуальні, аудіальні, а також кінестетичні канали засвоєння 

інформації, що сприятиме підвищенню у іноземних студентів мотивації до 

вивчення мови та якості оволодіння знаннями та комунікативними вміннями. 

Інтерактивні дошки та проектори можливо використовувати для демонстрації 

матеріалу, ілюстрацій, автоматизації навичок, контролю знань [13], оскільки 

ці засоби мають широкий функціонал: управління об'єктами на екрані за 

допомогою миші, маркеру або руки; лінійна навігація на екрані за допомогою 

вертикальної прокрутки; ієрархічна навігація з використанням 

гіперпосилань; діалогова функція довідки, яка найбільш ефективна, якщо 

пристосована до миттєвого інформаційного показу; зворотній зв'язок, тобто 

реакція програми, що дає і виводить на екран оцінку якості дій користувача, 

якщо подальший хід розвитку програми залежить від цієї оцінки; 

конструктивна взаємодія, тобто забезпечення програмою можливості для 

побудови об'єктів (цілей) на екрані; рефлексивні взаємодії, тобто зберігання 

програмою індивідуальних дій студента для подальших досліджень [13]. 

Систематична робота з інтерактивним проектором забезпечить 

цілісність та послідовність засвоєння навчального матеріалу, сприятиме 

підвищенню мотивації та якості процесу підготовки, створить оптимальні 
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умови навчання, дозволить залучити до співпраці всіх студентів, 

стимулюватиме розвиток їхньої розумової і творчої активності.  

Резюмуючи зазначене вище, логічно виділити основні характеристики 

програмних засобів навчання, завдяки яким останні матимуть найбільшу 

педагогічну ефективність: наявність величезної кількості різноманітних баз 

даних, що містять інформацію про всі сфери людської діяльності; розширення 

функціональних можливостей навчання за рахунок використання системи 

навчальних засобів (система мультимедіа, гіпертекст);  здатність забезпечити 

не тільки накопичення і зберігання матеріалу, але й якісну текстову, графічну, 

табличну, аудіовізуальну обробку цього матеріалу; можливість використання 

різних типів програм (дистанційне навчання, тестування, індивідуальне 

навчання тощо); володіння особливим інструментарієм (авторські програми, 

текстові та графічні редактори, програми перегляду зображень і відтворення 

аудіо- та відеоматеріалів); установка на зацікавленість, створення позитивного 

емоційного фону навчання; організація оперативного й поточного тестування 

на основі спеціальної бази запитань і відповідей; орієнтація на врахування 

вікових, інтелектуальних і психологічних особливостей студента; незалежна 

оцінка роботи студента. 

На основі викладеного щодо досвіду впровадження комп’ютерних 

технологій у навчальний процес нами сформульовано вимоги до 

комп'ютерних засобів та технологій, що забезпечать вдосконалення рівня цієї 

підготовки під час аудиторної та позааудиторної роботи. Вони повинні: 

1) містити систематичний виклад матеріалу навчальної дисципліни, 

який відповідає  освітньому стандарту і навчальній програмі, з урахуванням 

специфіки та професійної спрямованості ВНЗ;  

2) мати рівневу диференціацію і відповідати віку та рівню підготовки 

студентів, а також бути орієнтованими на продуктивну самостійну, творчу 

діяльність;  
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3) повинні передбачати комплексне використання мультимедійних 

засобів, мати гіпертекстову структуру і зручну для користувача систему 

управління.  

Проте вважаємо, що комп'ютерні засоби й технології  не повинні 

повністю замінити викладача і його функції. Саме викладач розвиває інтерес 

і позитивну мотивацію студентів до діяльності, вносить корективи, привчає 

до самоконтролю, методично розробляє програмні засоби. 

В цілому завдяки використанню програмних засобів навчання стає 

можливим створення реальних передумов для організації самостійної творчої 

діяльності студентів з пошуку, обробки, систематизації та використання 

значущої інформації; розвитку культури спілкування в інформаційному 

середовищі; розкриття природних здібностей та створення власних моделей 

саморозвитку й самоактуалізації.  

 

 

2.4. Збагачення змісту самостійної роботи іноземних студентів-

медиків шляхом впровадження онлайн-спецкурсів 

 

Вже зазначалося, що особливістю підготовки іноземців у вищих 

навчальних закладах України є той факт, що професійна підготовка 

майбутнього іноземного спеціаліста розпочинається з оволодіння мовою, 

якою ведеться навчання у ВНЗ. Це – перша та одна з основних умов 

успішності його професійного становлення, звідси актуальним є постійний 

пошук нових та більш ефективних засобів і технологій. 

Застосування в навчальному процесі новітніх технологій – це вимога 

часу, яка за мету має активізацію інтересу до дисципліни та підвищення 

якості та рівня знань студентів. Згідно з положеннями Болонської конвенції, 

освітніми стандартами, навчальними програмами та навчальними планами, 

особливе місце у процесі навчання відводиться самостійній роботі студента. 

За новими освітніми програмами її частка становить майже 50%, тобто вона 
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досить вагома в процесі вивчення дисципліни [204]. Відтак позааудиторна 

самостійна робота студентів потребує такої ж організації та методичного 

забезпечення, як і традиційна аудиторна. Найперспективнішою в цьому 

напрямку сьогодні є технологія з використанням можливостей Інтернету, 

тому однією з форм самостійної роботи студентів виступає дистанційне 

навчання. Використання ефективних прийомів і методів онлайн-навчання, 

створення різноманітних онлайн-курсів, залучення студентів до самостійного 

творчого процесу – це оптимальний шлях актуалізації внутрішніх резервів 

навчального процесу.  

Найважливіші аргументи онлайн-освіти – це незалежність слухача від 

географічного місця розташування освітньої організації, стану здоров’я, 

трудової зайнятості; можливість для студента брати безпосередню участь у 

навчальному процесі: використовувати індивідуальний режим навчання, 

самостійно визначати швидкість і послідовність вивчення матеріалу тощо 

[118]. У контексті педагогічної теорії дистанційне навчання як система 

дозволяє з найбільшою повнотою реалізувати сучасні вимоги до освіти, 

здійснювати більш індивідуальний підхід, організувати інтенсивніший 

процес навчання й обміну інформацією. 

Система дистанційного навчання складається з комплексу програмно-

технічних засобів, методичних та організаційних заходів, що дозволяють 

формувати індивідуальні та групові програми за напрямами і 

спеціальностями з урахуванням освітніх стандартів, а також дає можливість 

забезпечити перевірку знань за допомогою Інтернету.  

Використання дистанційних освітніх технологій для організації 

самостійної роботи студентів спроможне створити низку принципово нових 

можливостей (забезпечити оперативну передачу завдань студентам, розвити 

технічні навички та вміння, навчити аналізувати і синтезувати знання, 

забезпечити вибір різних джерел інформації тощо). 

Серед існуючих дистанційних онлайн-платформ однією з 

найпоширеніших є інтерактивна платформа OpenEdX, яка дозволяє 



120 

викладачам створювати динамічні курси. OpenEdX – платформа з відкритим 

вихідним кодом, що пропонує студентам та викладачам нові шляхи для 

творчості, адаптується до індивідуальних навчальних потреб [280]. Окрім 

того, завдяки цієї платформі студенти матимуть можливість самостійно 

формувати графік свого навчання, переглядати матеріали занять або 

виконувати вправи в будь-який зручний для цього час, але в межах часу, 

відведеного на проходження курсу. Інтерактивну платформу OpenЕdX з 

огляду на зазначені переваги нами було обрано для подальшої роботи. 

Вивчивши потреби майбутніх іноземних спеціалістів-медиків у 

підготовці до професійного спілкування, цілі та спрогнозувавши очікуваний 

результат, ми визначили за мету розробити навчально-методичне 

забезпечення дистанційних онлайн-спецкурсів та впровадити їх в навчальний 

процес кафедр мовної підготовки, оскільки завдяки такій формі роботи з 

матеріалом студенти отримають можливість навчатися не лише під час 

аудиторних занять, але й вдома самостійно, вдосконалювати мовні та 

мовленнєві навички професійного спілкування, використовувати 

безпосередньо у своїй професійній діяльності отримані знання. 

Упровадження дистанційного спецкурсу за професійним спрямуванням, на 

нашу думку, дозволить підготувати студентів-медиків до вирішення їхніх 

професійних проблем з урахуванням різноманітних умов і зробить процес 

мовної підготовки ефективнішим. У світлі реформ, викликаних 

модернізацією та комп’ютеризацією української вищої освіти такий підхід до 

підвищення якості мовної підготовки іноземців, як нам здається, 

найактуальніший. З метою виявлення актуальних комунікативних потреб 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків, нами було проведено анкетування 

студентів та викладачів. Результати анкетування дозволили визначити зміст і 

найнеобхідніше  змістовне наповнення дистанційних спецкурсів.  

Ми вважаємо, що процес впровадження дистанційної форми роботи з 

матеріалами професійної сфери доречно розпочинати з другого курсу 

навчання, коли у студентів вже сформовані загальнокомунікативні вміння та 
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навички. Саме тому на другому курсі необхідно ввести підготовчий 

дистанційний онлайн-спецкурс «Вступ до фаху: наукове мовлення»  з 

підготовки до професійного спілкування, який на третьому курсі стане базою 

для власне професійного онлайн-спецкурсу «Професійне спілкування: лікар – 

хворий». У процесі дослідження було визначено етапи реалізації 

дистанційних онлайн-спецкурсів (рис. 2.2) та створено схеми їхньої 

організації (рис. 2.3 та 2.4). 

 

 

Рис. 2.2. Етапи реалізації дистанційних спецкурсів з підготовки до  

професійного спрямування  

 

За мету дистанційних спецкурсів визначено активізацію самостійної 

роботи майбутніх іноземних спеціалістів-медиків із вдосконалення 

комунікативних навичок та вмінь, необхідних і достатніх для здійснення 

навчально-професійного та професійного спілкування. 

Матеріали таких спецкурсів необхідно відбирати, по-перше, з 

урахуванням комунікативних  потреб іноземців, по-друге, відповідно до 

періоду навчання, тому дистанційний онлайн-спецкурс «Вступ до 

фаху:наукове мовлення» передує спецкурсу «Професійне спілкування: 
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лікар – хворий» та є базисною основою для подальшої роботи. Названий 

онлайн-спецкурс внесено до робочої програми 2 курсу з підготовки магістрів 

медицини, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності – 222 

«Медицина», професійної кваліфікації – «Лікар».  

 

 

Рис. 2.3. Схема організації дистанційного онлайн-спецкурсу «Вступ 

до фаху: наукове мовлення» 

 

Метою цього онлайн-спекурсу є відпрацювання та закріплення мовних, 

мовленнєвих та комунікативних навичок та вмінь, отриманих на практичних 

заняттях. Під час роботи з онлайн-спецкурсом закріплюється розширюється 
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обсяг загальновживаної і професійної лексики, відпрацьовуються навички та 

вміння роботи з текстами професійної сфери.  

Кожне заняття повинно мати свою мету, завдання, призначення, певний 

час, відведений на виконання. Заняття для слухачів спецкурсу відкриваються 

поступово, через певний проміжок часу, відповідно до тем, які вивчаються на 

практичних заняттях.  

Основними формами роботи є:  

– робота з активною лексикою теми (графічні, аудіо- та відео 

презентації  термінів та їхніх дефініцій);  

– робота з текстами професійного спрямування (читання, аудіювання, 

аналіз);  

– робота з відеофрагментами професійної тематики; 

– робота з комплексами тренажерів, передбачених платформою 

OpenEdx: 

а) «Checkboxes» – вибір правильного варіанту із переліку наведених 

(наприклад, відновлення питальної репліки діалогу лікаря з пацієнтом);  

б) «Dropdown» – випадаючий список відповідей до наведеного питання 

(наприклад, підтвердження чи спростування інформації: «так / ні»);  

в) «Multiple choice» – множинний вибір / встановлення відповідностей 

(наприклад, вибір симптомів певного захворювання з переліку наведених або 

встановлення відповідностей між розмовною мовою пацієнта та професійною 

мовою лікаря);  

г) «Numerical Input» – числове введення з клавіатури, застосовується 

для з’ясування інформації, що потребує цифрової конкретики (Наприклад: 

«Яку температуру називають субфебрильною? – 37,1 – 37,4);  

д) «Text Input» – текстове введення з клавіатури (наприклад, 

заповнення медичної карти хворого).  

Кожне заняття повинно передбачати також зворотній зв'язок з 

викладачем-тьютором, консультації, групові та колективні дискусії з 



124 

використанням можливостей програми Skype for business, обговорення в 

режимі чатів тощо.  

Після проходження дистанційного онлайн-спецкурсу «Вступ до фаху: 

професійне мовлення» студенти отримають знання з лексико-граматичного 

практикуму про: особливості організації професійного спілкування; мовні й 

мовленнєві конструкції, що є необхідними для вибудовування текстів (у тому 

числі й діалогічних) професійного характеру, а також для розуміння 

матеріалів наукової та професійної сфери; професійну лексику й 

термінологію, необхідну для ведення продуктивного спілкування.  

Окрім цього, робота з названим онлайн-спецкурсом спрямована на 

закріплення вмінь:  читати адаптовані тексти медичного характеру з високим 

ступенем розуміння та самостійності; фіксувати  інформацію, отриману під 

час читання тексту з метою подалшого її застосування під час сплкування;  

анотувати та реферувати тексти професійної сфери; володіти лексико-

граматичними структурами та кліше, широким діапазоном словникового 

запасу медичної термінології, необхідними для професійного спілкування;  

будувати професійно орієнтовані діалоги (медичний огляд хворого); робити 

повідомлення медичного характеру в рамках тематики, передбаченої 

навчальним планом. 

Обов’язковий навчально-методичний супровід курсу: графічні 

зображення, аудіовізуальна підтримка, презентації, схеми, таблиці, 

алгоритми лексико-граматичного практикуму.  

Теоретичний матеріал необхідно наводити у вигляді схем та таблиць на 

кшталт «Зверніть увагу», «Запам’ятайте» тощо.  

Поточний контроль онлайн-спецкурсу можливо здійснювати за 

допомогою онлайн-тестів різних типів та рівнів складності. Кожне завдання 

при цьому повинно оцінюватися окремо. Підсумковий контроль необхідно 

здійснювати після проходження курсу та отримання позитивного 

(достатнього) результату.  
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Наступний етап підготовки іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування – робота з онлайн-спекурсом «Професійне 

спілкування: лікар – хворий», внесеного до  робочої програми 3 курсу з 

підготовки спеціалістів медицини, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальності – 222 «Медицина», професійної кваліфікації – «Лікар».  

 

 

Рис. 2.4. Схема організації дистанційного спецкурсу «Професійне 

спілкування: лікар – хворий» 

 

Метою спецкурсу є вдосконалення в іноземних студентів мовних, 

мовленнєвих та комунікативних навичок та вмінь, необхідних для здійснення 

професійного спілкування. Матеріали такого онлайн-спецкурсу необхідно 

вибудовувати відповідно до конкретної ситуації спілкування – 

«Розпитування хворих з захворюваннями органів різних систем. Наприклад, 

якщо за основу брати «Розпитування хворого з захворюваннями органів 

дихальної системи», навчальний матеріал можна розподілити таким чином: 

1) Комунікативні теми:  «Опис дихальної системи та  її складу», 

«Запит інформації про захворювання органів дихальної системи», «Запит 

інформації про основні симптоми захворювань органів дихальної системи»,  

«Моделювання запиту хворого з використанням різних типів запитань», 
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«Запит інформації про загальні скарги, стан хворого», «Запит інформації про 

кашель та мокроту», «Запит інформації про задишку  та біль»;  

2) Граматичні теми: «Граматичний практикум з використання 

конструкцій вираження місцезнаходження та кваліфікації за складом», 

«Конструкція «У кого що (яке захворювання)?», «Дієслова «хворіти (коли?, 

чим?), болить (що?, де?)», «Структура загального, спеціального та 

альтернативного запитання», «Дієслова «бути, бувати», «Конструкції «Хто 

скаржиться на що?», «Кого турбує що?» тощо;  

3) Лексичні теми: «Дихальна система», «Легені», «Захворювання 

органів дихання», «Основні симптоми захворювань органів дихання»,  

«Гострий бронхіт».  

На основі мети спецкурсу, обраних тем та виявлених комунікативних 

потреб студентів складається його структурно-логічна схема з урахуванням 

усіх видів мовленнєвої діяльності (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Структурно-логічна схема дистанційного онлайн-

спецкурсу «Професійне спілкування: лікар – хворий» 

 

Відповідно до комунікативних, граматичних та лексичних тем 

необхідно розподілити заняття та скласти попередній опис завдань. Слід 
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відзначити, що форми роботи аналогічні до тих, що наведено в 

характеристиці онлайн-спецкурсу «Вступ до фаху: наукове мовлення», проте 

їхній зміст розширюється та поглиблюється. Отже, заняття можна 

розподілити наступним чином:  

Тема 1 «Система органів дихання» (2 заняття). 

Заняття № 1 (2 години) «Дихальна система».  

Основні види та форми роботи: презентація базової лексики теми; 

введення лексико-граматичних моделей для вираження місцезнаходження та 

кваліфікації за складом; лексико-граматичний практикум; робота з 

мікротекстом «Дихальна система»: читання, питально-відповідальні вправи, 

трансформація з використанням синонімічних конструкцій. 

Заняття №2 (2 години) Лексико-граматична робота з текстом 

«Легені». 

Основні види роботи:  читання тексту; вправи «запитання – відповідь»; 

лексико-граматичний практикум щодо вираження місцезнаходження органів 

і їхньої класифікації за складом; тестовий контроль за змістом теми: вибір 

помилкових і правильних відповідей.  

Тема 2. Симптоми захворювань органів дихання (6 занять). 

Заняття № 3. (2 години) «Захворювання органів дихання»: 

Основні види роботи:  презентація базової лексики теми; введення 

моделі «У кого що» (яке захворювання?); диференціація вживання дієслова 

«хворіти»: хворіти – захворіти чим?;  мовна практика: використання дієслова 

хворіти в різних значеннях. 

Заняття №4. (2 години) «Основні симптоми захворювань органів 

дихання»: 

Основні види роботи:   презентація базової лексики теми; лексична 

робота з характеристики основних симптомів (кашель, мокрота, задишка, 

дихання, біль, хрипи); лексико-граматичний практикум з закріплення нової 

лексики; стилістична антонімія з характеристики симптомів захворювань 
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органів дихання; практичне використання в мовленні дієслова «бути» в 

значенні «відбуватися» і «бувати» в значенні «бути часто – рідко – іноді». 

Заняття № 5 (2 години). «Моделювання запиту хворого з 

використанням загальних, спеціальних та альтернативних запитань»: 

Основні види роботи:  презентація типів запитань, їхня форма, 

інтонаційні центри; практикум з формулювання різних типів запитань та їх 

інтонування; презентація дієслівного мінімуму теми; лексико-граматичний 

практикум з дієслівного мінімуму; робота зі словотвору: віддієслівні 

іменники на позначення процесу; практична граматика, словотвір. 

Заняття №6 (2 години). «Лексико-граматична робота з текстом-

описом «Основні симптоми захворювань органів дихання»: 

Основні види роботи:  складання плану тексту; читання та запис 

основних симптомів захворювання; питально-відповідальні вправи (непрямі 

питання, стилістична синонімія); складання діалогу-запиту; текстовий 

контроль розуміння змісту тексту-опису. 

Заняття №7 (2 години) «Лексико-граматичний практикум теми на 

основі тексту-опису «Основні симптоми захворювань органів дихання»: 

Основні види роботи: переказ тексту з опорою на  план; лексико-

граматичний практикум (лексичне наповнення лексико-граматичних моделей 

на основі тексту-опису; моделювання діалогу-розпитування про симптоми 

захворювань органів дихання).  

Заняття № 8 (2 години) Тест для самоконтролю за темою «Симптоми 

захворювань органів дихання». 

Тема 3. Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання (4 

заняття) 

Заняття № 9 (2 години) «Основні скарги хворого з захворюваннями 

органів дихання»: 

Основні види роботи:  презентація лексико-граматичних моделей 

розпитування хворого: «хто? скаржиться на що?»; «кого? турбує що?»;  

презентація лексико-граматичних моделей, відповіді пацієнта на запит 
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інформації про скарги: «Я + що роблю? (Кашляю, задихаюся, пітнію)», «У 

мене що? (Кашель, задишка ...)», «Мене нудить, лихоманить ...» тощо;  

лексико-граматичний практикум з оформлення повідомлення про стан, 

скарги хворого; трансформація усного мовлення в професійне письмове. 

Заняття № 10 (2 години) «Запит інформації про скарги хворого» 

Основні види роботи:  лексична робота: «Характеристика кашлю», 

«Характеристика мокротиння»;  презентація плану розпитування хворого про 

симптоми захворювання (кашель та мокротиння); систематизація питань про 

симптоми (кашель, мокротиння); відновлення запитань лікаря за відповідями 

пацієнта; моделювання діалогів-розпитувань про кашель і мокроту;  

оформлення професійного запису інформації про скарги хворого у карту 

пацієнта; лексико-граматичний практикум теми: використання дієслівного 

мінімуму, віддієслівних іменників з характеристики стану хворого. 

Заняття № 11, 12 (4 години). «Запит інформації про скарги хворого». 

Основні види роботи:  лексична робота: «Характеристика задишки», 

«Характеристика болю»; презентація плану розпитування хворого про 

симптоми (задишка і біль); презентація дієслівного мінімуму теми; лексико-

граматичний практикум: умова (коли?), місце локалізації (де? у / в / на); 

послідовність розпитування про симптоми (задишка і біль), моделювання 

діалогів; диференціація скарг хворого й симптомів захворювань; 

Тема 4. Гострий бронхіт (2 заняття) 

Заняття № 13,14 (4 години) Лексико-граматична робота з текстом 

«Гострий бронхіт». 

Основні види роботи: читання тексту; складання плану тексту-опису 

«Гострий бронхіт»; вправи «запитання – відповідь» (непрямі запитання, 

стилістична синонімія); складання рекомендацій щодо лікування; тестовий 

контроль розуміння змісту тексту; підсумковий онлайн-тест для 

самоконтролю. 

Контроль (1 заняття) 
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Заняття № 15 (2 години) «Підсумковий тестовий контроль курсу» 

Вибір правильного варіанту відповіді. 

Передбачається, що після проходження курсу студенти отримають 

знання:   

– про сутність та специфіку професійного спілкування;  

– про необхідні мовні, мовленнєві та комунікативні засоби оформлення 

висловлювань (як виражати кваліфікацію за складом, співвідношення 

частини й цілого;  як давати опис місцезнаходження предмета; як вживати в 

мовленні дієслова «хворіти», «бути», «бувати», «локалізуватися», 

«відчувати» тощо; як давати характеристику предмету комунікації з 

наявності або відсутності ознак;  як формулювати різні типи запитань; як 

будувати діалог-розпитування про основні скарги хворого з захворюваннями 

органів дихання; як виокремлювати головну інформацію тексту-опису про 

симптоми захворювання та трансформувати її у ймовірні скарги пацієнта; 

мовленнєві кліше для трансформації розмовного мовлення в писемне 

професійне для запису інформації про скарги хворого; базовий лексичний 

мінімум теми, словотвір і стилістичну синонімію та антонімію включно); 

– про правила культури професійного спілкування медиків. 

А також навчаться:  

– моделювати монологічні висловлювання про розташування, будову 

дихальної системи людини, функції органів;  

– перераховувати й описувати основні органи дихальної системи 

людини;  

– використовувати стилістичну синонімію й антонімію, а також 

лексико-граматичну синонімію для вираження цілого і його частин;  

– підтверджувати або спростовувати твердження; формулювати 

загальні, альтернативні та спеціальні запитання;  

– володіти базовою лексикою й адекватно її вживати під час 

комунікації;  
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– характеризувати основні симптоми захворювань органів дихальної 

системи;  

– відновлювати діалоги-розпитування на основі відповідей хворого та 

робити професійні записи про скарги в медичну карту пацієнта;  

– моделювати діалог-розпитування з запропонованої теми; 

Таким чином, самостійна робота іноземних студентів-медиків з 

дистанційними онлайн-спецкурсами ставить за мету вдосконалення навичок 

ведення  професійного спілкування, розширення обсягу професійної лексики, 

закріплення знань, отриманих на аудиторних практичних заняттях.  

 

 

2.5. Активізація професійного самовдосконалення викладачів у 

напряму модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків 

 

Створення спеціальних організаційно-педагогічних умов підготовки 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування 

передбачає переорієнтацію викладачів з традиційної системи викладання до 

інноваційної. Саме тому сьогодні гостро відчувається необхідність 

удосконалення підготовки викладачів та збагачення їх досвідом роботи з 

сучасними методами навчання у вищій школі. Це дасть  можливість швидко 

оновлювати тематичне наповнення, гнучко перебудовувати зміст 

навчального матеріалу з урахуванням рівнів підготовки студентів, їхніх 

професійних інтересів.  

Слід зазначити, що в умовах модернізації освіти принципово 

змінюються функції, які виконує викладач у навчальному процесі, оскільки 

сьогодні для організації успішної підготовки студентів бути лише 

транслятором теоретичного матеріалу вже не достатньо. Нові завдання 

сучасної освіти вимагають від викладача, який застосовує сучасні методи,  

виконання багатьох різних ролей [222]: 
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– розробника навчальних програм: визначає очікувані результати, 

навчальні завдання, які приведуть до досягнення цих результатів, способи 

перевірки (оцінювання), необхідні ресурси та час;  

– фасилітатора: допомогає студентам досягнути очікуваних 

результатів навчання, пропонує процес, який допомагає учасникам засвоїти 

знання;  

– презентатора:  інформує, мотивує, описує;  

– тренера: допомагає іншим в оволодінні новими вміннями та 

навичками;  

– наставника: допомагає переносити здобуті знання у практику;  

– менеджера: планує, оцінює, вносить зміни до навчального процесу 

для досягнення студентами очікуваних результатів професійної підготовки, 

забезпечує необхідними ресурсами;  

– консультанта: ділиться знаннями, навичками, розвиває здібності 

студентів, робить внесок в успіх кожного;  

– дослідника: виконує пошукову діяльність;  

– агента змін: заохочує та проводить постійний аналіз і рефлексію,  

сприяє процесу змін і розвитку групи. 

Для виконання нових функцій викладачів треба готувати. Основною 

метою процесу підготовки викладачів є створення системи залучення їх до 

активного навчання та застосування нових можливостей в педагогічній 

практиці, пробудження творчого потенціалу.  Значною мірою цьому, на нашу 

думку, сприятиме проведення різноманітних заходів: науково-методичних 

семінарів, майстер-класів, круглих столів, практикумів, конференцій тощо.  

Завданнями названих заходів є [222]:  

– розширення уявлень викладачів про сучасні методи навчання в 

системі української та закордонної освіти;  

– формування системи знань про цілі, зміст, принципи підготовки 

майбутніх спеціалістів в умовах інноваційної освітньої практики;  
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– збагачення знань, необхідних для організації навчального процесу в 

інноваційному режимі (організація простору, часу);  

– розвиток практичних умінь та навичок застосування сучасних 

технологій та методів підготовки майбутніх спеціалістів до професійного 

спілкування;  

– оволодіння методичними прийомами використання технологій 

проблемного підходу, розвитку критичного мислення, проектного навчання 

під час професійної підготовки студентів;  

– формування навичок вирішення проблем, пов’язаних з організацією 

навчального процесу: різнорівневої підготовки студентів, відсутності в них 

мотивації, навичок спілкування тощо.  

Необхідно відзначити, що під час проведення окреслених науково-

методичних заходів важливо дотримуватися принципу послідовності та 

наступності. Матеріал, що презентується на семінарах, як нам здається, 

повинен подаватися від більш загального до спеціального. Розпочинати, на 

нашу думку, необхідно з загальної характеристики сучасних методів та 

технологій навчання у вищій школі та їх застосування у процесі підготовки 

майбутніх іноземних фахівців до професійного спілкування. А потім 

поступово переходити до глибокого ознайомлення з конкретними методами 

й технологіями, використання яких дозволить забезпечити якіснішу 

підготовку студентів.  

Ефективними й дієвими, з наших міркувань, будуть такі форми і засоби 

збагачення практичного досвіду викладачів ВМНЗ, як:  

1) постійно діючий семінар: «Аналіз сучасних методів навчання у 

вищій школі (метод проектів, перевернуте навчання, мозковий штурм 

тощо)»;  

2) психолого-педагогічні семінари: «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»  
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3) 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»;  

4) круглі столи: «Професійний інтерактивний кейс викладача»; 

«Технології розвитку критичного мислення». 

5) 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». 

6) семінар-практикум: «Можливості інтерактивного проектора в 

процесі підготовки іноземних студентів-медиків до майбутньої професійно-

комунікативної діяльності».   

Постійно діючий семінар: «Аналіз сучасних методів навчання у вищій 

школі (метод проектів, перевернуте навчання, мозковий штурм тощо)» 

повинен бути спрямований на підвищення пізнавальної активності 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, на 

синтезування, конкретизування, узагальнення, порівняння. Такий семінар 

дозволить викладачам розширити знання про існуючі методи та технології, 

ознайомитись з новинками сучасної методики, обрати більш цікавий метод 

для власної діяльності і розробити індивідуальні прийоми для вдосконалення 

підготовки студентів-медиків до професійного спілкування. 

Психолого-педагогічні семінари: «Особливості створення професійно 

орієнтованого мовного освітнього середовища у процесі підготовки 

іноземних студентів-медиків до професійного спілкування» та «Рольові та 

ділові ігри в студентській аудиторії з різним рівнем мовної підготовки» 

мають бути спрямовані на підготовку викладачів до створення сприятливих 

умов для формування  готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 



135 

до професійного спілкування. Ефективність цих заходів базується на 

поєднанні різних методів і форм навчання. 

Особливе значення мають професійні дискусії, оскільки є формою 

колективного обговорення, метою якого є виявлення істини через зіставлення 

різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. Під час такого обговорення 

виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує 

бажання активно мислити. Результатом професійних дискусій  може стати 

збагачення власного викладацького досвіду, розширення знань, обмін 

думками, але лише за умови правильного ведення такої дискусії,  яке полягає 

в урахуванні багатьох факторів (психології ведення дискусії, логічної та 

мовної культури дискусії тощо) [155]. 

Професійна дискусія «Концепція «Blended learning» у процесі 

професійної мовної підготовки студентів медичних ВНЗ» сприятиме 

розумінню сутності та специфіки «змішаного навчання». Оскільки останнє 

передбачає поєднання традиційних та інноваційних засобів навчання, воно 

вимагає від викладача спеціальної підготовки.  

В межах концепції «Blended learning» студент значною мірою отримую 

знання самостійно – в дистанційній формі, в режимі онлайн, а також 

самостійно контролює власний час, місце, темп та шляхи вивчення матеріалу. 

Викладач у цьому процесі повинен виступати у ролі «тьютора» (від лат. 

tutorem – наставник [298]). Тьютор – педагогічна позиція, яка забезпечує 

можливість розробки індивідуальних освітніх програм для студентів і 

супроводжує процес навчання в системі додаткової безперервної освіти 

[119]. Професійна дискусія допоможе викладачам зрозуміти, у чому полягає 

феномен тьюторства, як виступати тьютором під час роботи з іноземними 

студентами тощо.  

Професійна дискусія «Прийом «кластер» як засіб систематизації 

професійної медичної лексики» має бути спрямована на характеристику 

зазначеного прийому та шляхи його застосування під час підготовки 

студентів-медиків до професійного спілкування. Кластер (від англ. сluster – 
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гроно, сузір’я, поєднання,концентрація [298]) – графічний спосіб організації 

матеріалу, який передбачає виокремлення  найважливіших одиниць і 

графічне оформлення їх у певному порядку у вигляді грона. Під час навчання 

в університеті студенти медики знайомляться з величезною кількістю 

термінологічних одиниць, необхідних для майбутньої професії, отже виникає 

необхідність їх систематизації, тому застосування прийому «кластеру» для 

цього, на нашу думку, буде доречним та результативним. Проте ефективність 

складання студентами кластерів залежить від майстерності викладача, отже 

професійна дискусія з зазначеної теми сприятиме збагаченню викладачів 

досвідом роботи з названим прийомом. 

Професійна дискусія «Інтерактивна платформа Learningapps як засіб 

актуалізації роботи студентів під час аудиторної та позааудиторної роботи» 

розкриє можливості сучасної інтерактивної платформи. Learningapps.org – це 

онлайновий сервіс, що дозволяє створювати інтерактивні вправи, які можна 

використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні 

вправи для студентів; додаток для підтримки навчального процесу за 

допомогою інтерактивних модулів (циклів, вправ), що дозволяє створювати, 

зберігати і використовувати їх, забезпечувати вільний обмін ними між 

педагогами, організовувати роботу студентів [239].  

Розробка й застосування інтерактивних вправ під час підготовки 

іноземних студентів-медиків до професійного спілкування, безумовно, 

сприятиме підвищенню їхньої мотивації, активізації процесів мислення, 

стимуляції пізнавального інтересу до майбутньої професійної діяльності, а, 

отже, необхідною є підготовка викладачів до роботи з названим сервісом. 

З метою обговорення складних теоретичних проблем і обміну досвідом 

доречним буде проведення круглих столів для викладачів.  

Круглий стіл «Професійний інтерактивний кейс викладача» має бути 

спрямований на підвищення інформаційно-комунікаційної обізнаності 

викладачів, розвиток умінь самостійної організації особистого інформаційно-

освітнього середовища: підготовки мультимедійних матеріалів, розробки 
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електронних підручників, створення авторських web-сайтів, web-квестів, 

блогів тощо. Успішне оволодіння цими вміннями забезпечує наявність 

професійного інтерактивного кейса (організована колекція робіт, яка містить 

документацію, власні методичні розробки, творчі роботи студентів), змістове 

наповнення якого складає добірка інформаційно-комунікаційних, 

інтерактивних та презентаційних технологій (комп’ютерного та 

телекомунікаційного забезпечення) для пошуку та накопичення професійно 

значущих електронних джерел, їх використання на аудиторних заняттях, а 

також у самостійній позааудиторній роботі студентів [136, с. 112].  

Круглий стіл: «Технології розвитку критичного мислення» сприятиме 

розумінню сутності критичного мислення та з’ясуванню технологій його 

розвитку. Критичне мислення – це процес аналізу, синтезу й 

обґрунтовування оцінки достовірності / цінності інформації; властивість 

сприймати ситуацію глобально, знаходити причини й альтернативи; 

здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й 

аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і 

приймати зважені рішення [253]. Розвиток критичного мислення – умова 

успішності як викладачів, так і студентів.  

Перевагою майстер-класу (від. англ. masterclass: master – найкращий, 

class – заняття [298]) порівняно з іншими формами є, по-перше, те, що це – 

одна з інтерактивних форм професійної взаємодії педагогів, яка спрямована 

на результативність роботи її учасників, а, по-друге, це – форма розвитку  

творчого потенціалу викладачів, яка передбачає використання емпіричних 

методів: спостереження, вивчення документів та результатів діяльності, 

розробку методичних матеріалів для власної педагогічної діяльності [203].  

Майстер-клас є сучасною формою проведення навчального тренінгу для 

відпрацювання практичних навичок за різними методиками і технологіями з 

метою підвищення професійного рівня та обміну передовим досвідом 

учасників, розширення кругозору та залученню до нових областей знань [203]. 

Тому актуальним, на нашу думку, буде проведення у медичних вищих 
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навчальних закладах таких майстер-класів, як:  «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». Завданнями 

означених майстер-класів будуть наступні: знайомство викладачів з названими 

технологіями; демонстрація викладачем, який проводить майстер-клас, 

власного досвіду роботи з названими технологіями шляхом послідовного 

коментованого показу дій, прийомів та  форм педагогічної діяльності; спільне 

відпрацювання вмінь та навичок роботи з зазначеними технологіями; 

консультування учасників майстер-класу з проблемних питань; рефлексія 

власної професійної майстерності учасників В цілому проведення майстер-

класів для викладачів забезпечує підвищення мотивації, стимулює пізнавальний 

інтерес до роботи з сучасними методами та технологіями, створює умови для 

вдосконалення педагогічної майстерності. 

Окрім майстер-класів, іншою формою практичної підготовки 

викладачів до роботи з іноземними студентами в медичних вищих 

навчальних закладах є семінари-практикуми, де учасники мають змогу 

поділитися інноваційними методиками та новітніми матеріалами, які стануть 

їм у нагоді під час підготовки майбутніх медичних спеціалістів до 

професійної діяльності.  

Ми вважаємо, що одним з найбільш важливих, може стати семінар-

практикум «Можливості інтерактивного проектора в процесі підготовки 

іноземних студентів-медиків до майбутньої професійно-комунікативної 

діяльності», метою якого є поєднання теоретичних знань про інтерактивні 

засоби навчання та втілення цих знань у практику. За наявності технічної 

можливості проводити такий практикум необхідно в аудиторіях, обладнаних 

інтерактивними дошками чи проекторами, щоб усі учасники отримали 

можливість власноруч потренуватися, оцінити переваги названих технічних 

засобів.  
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Таким чином, для підготовки компетентних спеціалістів у медичних 

вищих навчальних закладах важливо не лише створити для них якісні та 

комфортні умови навчання, але й постійно збагачувати знаннями та досвідом 

викладацький склад, який готує майбутніх медиків. Процес збагачення та 

вдосконалення власного викладацького досвіду має бути безперервним, 

цілеспрямованим,  спеціально організованим, зумовленим динамікою 

розвитку суспільства, науки, техніки, а також потребами студентів, яких 

навчають викладачі у конкретному вищому навчальному закладі та мати за 

мету систематичне оновлення знань, самоосвіту, вивчення та використання 

під час підготовки майбутніх спеціалістів передового педагогічного досвіду 

та сучасних досягнень.  

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування вимагає створення концептуальної моделі формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування, а також організаційно-педагогічних умов, здатних покращити та 

зробити ефективнішим означений процес. В межах нашого дослідження 

такими умовами стали: 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 у напряму модернізації процесу підготовки майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків.  

З метою підвищення рівня готовності іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування було доведено необхідність створення професійно 
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орієнтованого мовного освітнього середовища, яке сприяло професійно-

адаптивній спрямованості на готовність майбутнього медика до 

комунікативної взаємодії, конструюванню педагогічних ситуацій, 

спрямованих на розвиток клінічного мислення студентів-медиків; 

забезпеченню професійно спрямованої співпраці студентів і викладачів на 

засадах рівноправного конструктивного діалогу; стимулюванню прагнення 

до успішного професійного спілкування у процесі професійної підготовки у 

вищому медичному навчальному закладі.  

На основі створеного професійно орієнтованого середовища може 

відбуватися моделювання професійних діалогів через організацію 

комунікативної взаємодії між студентами, можуть застосовуватися 

професійні тренінги, тематичні бесіди, ділові ігри, комплекси вправ на 

розвиток мовних, мовленнєвих та комунікативних навичок.  

Підготовку іноземних студентів-медиків до професійного спілкування  

збагатять проведення занять з використанням інтерактивних мультимедійних 

комп’ютерних засобів: застосування можливостей інтерактивного проектора, 

мультимедійних презентацій з окремих тем навчальної програми, комплексів 

вправ, комп’ютерних тренажерів на відпрацювання та закріплення вивченого 

матеріалу. 

У позааудиторній роботі можливо використовувати дистанційні форми 

роботи для подальшого самовдосконалення майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків.  

Окрім того, необхідно організовувати заходи, які спрямовані 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 

Результати дослідження, викладені в другому розділі дисертації, 

відображено в публікаціях автора [177; 179; 180; 181; 183; 184; 186; 187; 188; 

190; 192; 193; 207; 294].  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ-МЕДИКІВ 

ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

 

3.1. Організація педагогічного експерименту з формування 

готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування 

 

Процес формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків до професійногоспілкування розглядається нами як цілісна модель-

система, що характеризується єдністю мети, завдань, принципів, умов, 

методів і засобів реалізації розробленої концептуальної моделі. 

Головна мета експериментальної роботи полягала у перевірці наукової 

гіпотези: формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування буде ефективним у разі впровадження таких 

організаційно-педагогічних умов: моделювання професійного діалогу через 

організацію комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному 

освітньому середовищі; індивідуалізація і диференціація аудиторної та 

позааудиторної роботи іноземних студентів-медиків програмними засобами 

навчання; активізація самостійної роботи майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків з підготовки до професійного спілкування за допомогою 

інтерактивної дистанційної онлайн-платформи.  

Для підтвердження правомірності положень висунутої гіпотези було 

проведено експериментальну перевірку ефективності впровадження 

розроблених педагогічних умов та моделі формування готовності майбутніх 

іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування.  
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Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження 

(анкетування викладачів та студентів ВНЗ), результати яких дали підстави 

обґрунтувати актуальність проблеми, визначити її зміст. Бланки анкет для 

пілотних досліджень наведено у додатках А, Б).  

Відповідно до логіки проведення педагогічного дослідження 

експериментально-дослідна робота містила констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи. 

Під час констатувального етапу експерименту проведено: відбір 

потрібної кількості експериментальних об’єктів; визначення можливої 

тривалості експерименту; вибір конкретних методик для вивчення 

початкового стану експериментального об’єкта.  

Отже, педагогічний експеримент проводився на базі Запорізького 

державного медичного університету та Харківського національного 

медичного університету. Окремі заходи впроваджувалися в Сумському 

державному університеті, Івано-Франківського національному медичному 

університеті.  

Дослідно-експериментальна робота тривала впродовж 2013–2017 рр. 

Загальна кількість учасників, які брали участь в експерименті – 358 осіб: 

320 студентів і 38 викладачів названих медичних університетів.  

На початку педагогічного експерименту було створено 

експериментальні та контрольні групи на базі Запорізького державного 

медичного та Харківського національного медичного університетів. Згідно з 

положенням про кількість студентів у групі (до 12 осіб) проекту «Концепції 

мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України» [108], було 

обрано такі групи, чисельність кожної з яких складала по 10 осіб. Студенти 

для експерименту відбиралися таким чином: 8 студентських груп 

Запорізького державного медичного університету і 8 студентських груп 

Харківського національного медичного університету склали 

експериментальну групу та 16 студентських груп (по 8 – з обох 

університетів) склали контрольну групу. Таким чином були сформовані дві 
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репрезентативні за кількістю вибірки: експериментальна група (далі ЕГ) – 

160 студентів та контрольна група (КГ) – 160 студентів.  

Слід зазначити, що для достовірності експерименту умови та 

організація підготовки майбутніх спеціалістів-медиків до професійного 

спілкування в названих ВНЗ були однаковими: у групах були студенти з 

різним рівнем підготовки, самі групи за комплектацією були 

інтернаціональними. До початку експерименту навчалися всі вони за єдиним 

навчальним планом та робочою програмою. 

Завдання констатувального етапу експерименту було, перш за все, 

з’ясування рівня сформованості компонентів готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування.  

Для діагностики рівня сформованості мотиваційного компонента ми 

використовували методи, спрямовані на визначення у  іноземних студентів 

рівня мотивації до навчання у ВНЗ, до професійної діяльності та власне до 

здійснення спілкування у професійній сфері. Було застосовано методику 

К. Замфір, модифіковану А. Реаном та адаптовану нами (додаток В), а також 

методику І. Сеніна, вдосконалену Л. Карпушиною та адаптовану нами 

(додаток Г). 

Для діагностики рівня сформованості когнітивного компонента 

використовувався опитувальник, запитання якого були спрямовані на 

визначення рівня знань іноземних студентів-медиків про специфіку їхньої 

майбутньої професійної діяльності та особливості спілкування під час цієї 

діяльності (додаток Д).  

Щоб продіагностувати рівень сформованості операційно-діяльнісного 

компоненту, було розроблено комплекс практичних завдань та вправ, 

спрямованих на виявлення рівня у іноземних студентів володіння певними 

вміннями та навичками, необхідними для ведення спілкування у професійні 

сфері (додаток Е). Окрім того, студенти 3 курсу складали практичний іспит, 

який передбачав розв’язання ситуативних завдань (додаток Ж). Оцінювання 

здійснювали експерти – кваліфіковані фахівці, запрошені викладачі мовних 
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та профільних кафедр, а також комп’ютерні системи (для тих завдань, що 

виконувались у режимі комп’ютерного тестування).  

Рівень сформованості рефлексивного компонента готовності 

діагностувався за методикою А. Карпова [96] (додаток З), а також тестом на 

визначення рівня самооцінки майбутніх медичних працівників за методикою 

Л. Столяренко [230], адаптованою Р. Слухенською [221] та модифікованою 

нами (додаток И). 

Отже, оборобка результатів діагностики рівнів сформованості у 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків компонентів готовності до 

професійного спілкування стала передумовою для формувального етапу 

експерименту. Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

заходи з формування готовності майбутніх спеціалістів до професійного 

спілкування: створення організаційно-педагогічних умов для формування 

готовності студентів до професійного спілкування; організацію діяльності щодо 

перевірки цих умов, а також ефективності обраних методів, форм і засобів 

навчання; фіксування даних про хід експерименту на основі проміжних вимірів, 

які характеризували рівні сформованості готовності іноземних студентів до 

професійного спілкування під впливом формувальних заходів; окреслення 

труднощів і можливих типових вад у процесі проведення експерименту; оцінка 

витрат часу, засобів і зусиль на проведення експерименту. 

Оскільки підготовка іноземців до власне професійного спілкування 

здійснюється на другому та третьому курсах, формувальний етап 

експерименту був розрахований на два роки навчання та складався з 

мотиваційно-когнітивної (перший семестр другого курсу), комунікативно-

орієнтованої (другий семестр другого курсу) та професійно-моделюючої 

(перший семестр третього курсу) складових.  

У першому семестрі другого курсу було запропоновано розширити 

матеріал практичних занять з навчальних мовних дисциплін відповідно до 

теми нашого дослідження. Обов’язковим елементом практичних занять були 

тренінгові вправи, які допомагали майбутнім спеціалістам отримувати нові 
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можливості засвоєння набору мовних та мовленнєвих засобів для оволодіння 

навичками професійного спілкування, уникати помилок та труднощів у 

спілкуванні, формувати ефективну поведінку в різних ситуаціях спілкування. 

Слід зазначити, що студентам пропонувались як традиційні вправи під час 

аудиторної роботи, так і тренінгові тренажери у комп’ютерних класах.  

Можливості спеціальних комп'ютерних програм-тренажерів, таких, як 

RATOS, MyTest, Learningapps тощо, дозволяли конструювати вправи з 

завданнями типу: «Незакінчене речення», «Послідовність реплік в діалозі», 

«Моделювання питальної репліки діалогу». За допомогою комп’ютерних 

тренажерів було розроблено велику кількість мовних та мовленнєвих вправ з 

завданнями типу «Встановлення відповідностей», «Відновлення деформованого 

тексту», «Текст з пропущеними словами», «Виокремлення необхідної 

інформації», «Розподіл на групи», «Зіставлення», «Заповнення пропусків» 

тощо. Приклади  тренінгових вправ та завдань наведено у додатку К. 

Дієвим методом, який сприяв активізації розумової діяльності 

майбутніх іноземних студентів на цьому етапі була бесіда, яка 

передбачалазалучення студентів до процесу спілкування, спрямовувала їх 

активність на застосування та відтворення здобутих  знань, формування 

самостійних висновків і узагальнень на основі засвоєного матеріалу. Теми 

бесід відбиралися з урахуванням тематичного плану цього періоду навчання. 

Перелік тем бесід наведено у додатку Л.  

Ще одним методом, що застосовувався на цьому етапі, була навчальна 

дискусія, яка підвищувала ефективність навчального процесу за рахунок 

залучення студентів до колективного обговорення проблеми та обміну 

думками. Навчальна дискусія розвивала самостійне мислення, вміння 

відстоювати, аргументувати власні висловлювання та критично оцінювати 

чужі. Наприклад, під час дискусії «Навіщо людині тимус?» студенти 

висловлювали власне ставлення до певних фактів та намагалися їх 

аргументувати та обґрунтувати. Перелік проведених навчальних дискусій 

наведено у додатку М. 
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У другому семестрі другого курсу до процесу підготовки студентів-

медиків було введено мультимедійний супровід занять. Згідно з навчальнимт 

планом курсу до кожного практичного заняття з основних тем навчальної 

програмибуло розроблено комплекс мультимедійних презентацій, який 

містив не лише демонстраційний матеріал, але й практичні вправи, які 

додавали ефективності навчальному процесу з урахуванням можливостей 

інтерактивного проектору. Тематика комплексу містила наступні теми: 

«Класифікація лікувальних установ», «Реєстрація хворих в лікувальних 

установах», «Захворювання органів серцево-судинної системи (гіпертонічна 

хвороба, стенокардія, інфаркт міокарду)», «Захворювання органів дихальної 

системи (бронхіт)», «Захворювання органів системи травлення (гастрит, 

виразкова хвороба)», «Інфекційні захворювання (гепатит), «Захворювання 

органів сечовидільної системи» (нефрит), «Дитячі хвороби»тощо. Перелічені 

теми відповідали комунікативним потребам студентів і вимогам робочої 

програми цього етапу.  

Заняття, які супроводжувалися мультимедійними презентаціями були 

більш різнобарвними, динамічними, яскравими, оскільки  

презентаціївідтворювали усе те, що неможливо було пояснити вербально, 

робили процес передачі інформації різноманітнішим,  стимулювали інтерес 

до теми,сприяли більшій концентрації уваги студентів на матеріалі, що 

демонструвався, та кращому його засвоєнню. Вибірку з комплексу наведено 

у додатку Н. 

На цьому ж етапі було актуалізовано жанр усного професійного 

мовлення:  «Догляд за хворим», «Опитування пацієнта» і «Паспортні дані», 

що стало базою для поступового переходу дожанру «Розмова лікаря з 

пацієнтом щодо загальних скарг».  

Окрім того, для активізації самостійної роботи студентів до робочої 

програми та навчального плану було введено дистанційний онлайн-спецкурс 

«Вступ до фаху: наукове мовлення», розрахований на 60 годин. Програму 

онлайн-спецкурсу наведено у додатку П. 



147 

У першому семестрі третього курсу відбувалося формування навичок 

власне професійного спілкування іноземних студентів з реальними пацієнтами 

профільних відділень і клінік. У цей період важливим було навчання жанру 

«Тематичний діалог-розпитування лікаря з пацієнтом (з урахуванням профілю 

хворого)», тому були внесені зміни до робочої програми з дисциплін у зв’язку 

з додаванням  ділових ігор, спрямованих на моделювання професійного 

діалогу. До переліку тем практичних занять додалися наступні: 

«Характеристика симптомів різних захворювань», «Розпитування хворих із 

захворюваннями органів дихальної системи», «Розпитування хворих із 

захворюваннями органів серцево-судинної системи», «Розпитування хворих із 

захворюваннями органів системи травлення», «Розпитування хворих із 

захворюваннями органів сечовидільної системи» та ін.  

На заняттях відбувалося ситуаційне моделювання професійного 

діалогу-розпитування під час організації ділових ігор, що вимагало від 

викладача і майбутніх медиків оперативного орієнтування в 

непередбачуваній ситуації, яку створювали самі студенти-медики, імітуючи 

хворих пацієнтів з незрозуміло викладеними скаргами на нездужання, а це 

спонукало учасника гри, якому належала роль лікаря, вміло й швидко 

дізнатися потрібну інформацію про хворого для зібрання анамнезу 

захворювання. Основними ознаками ігрового моделювання професійних 

ситуацій стали: імітація професійних ситуацій у практичній діяльності; опис 

алгоритму дій у змодельованих ситуаціях; широкий діапазон імітаційно-

ігрових ролей, розподіл їх між учасниками занять з урахуванням умінь, 

задатків та досвіду лікарняної практики; нестандартність підходів, способів 

та багатоваріативність розв’язання професійних проблем; виявлення 

критеріїв оцінювання дій учасників імітаційно-ігрових ситуацій. 

Застосування ділових ігор, як продемонструвала практика, сприяло: розвитку 

інтересу студентів до майбутньої професійної діяльності, до мовної 

взаємодії; формуванню вмінь та навичок ведення діалогічного спілкування; 
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закріпленню мовленнєвих правил і норм усного професійного мовлення в 

медичній сфері. Приклади сценаріїв ділових ігор наведено у додатку Р. 

Дієвим та ефективним методом колективної пошукової діяльності на 

цьому етапі став й «мозковий штурм», який сприяв розвитку усного 

мовлення студентів, розвивав медичне мислення, спонукав їх до активної 

професійної комунікації, оскільки розширював кругозір для пошуку 

найоптимальніших варіантів для висловлювання власних думок щодо 

поставленого завдання. Такимизавданнями виступали записи в історіях 

хвороб пацієнтів. Студенти повинні були відновити ймовірний реальний 

діалог-розпитування, який міг відбуватися між лікарем та пацієнтом на 

основі запису в медичній карті хворого.  

Зацікавленню студентів на заняттях також сприяло використання 

автентичних аудіо- та відеозаписів, що демонструвалися за допомогою 

інтерактивного проектора. Використання можливостей багатофункціонального 

інтерактивного проектора інтенсифікувало процес підготовки, підвищувало 

якість засвоєння необхідного матеріалу з одночасним скороченням витрат часу.  

Окрім цього, з метою самостійного відпрацювання та закріплення 

навичок ведення професійного спілкування також було введено до робочої 

програми та навчального плану дистанційний онлайн-спецкурс «Професійне 

спілкування: лікар – хворий», розрахований на 30 годин. Програму онлайн-

спецкурсу наведено у додатку С. 

Прикладом результативності такого професійно спрямованого 

педагогічного процесу є ставлення до нього самих майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків, висловленого у відгуках і оцінці розвивальних 

можливостей педагогічного впливу на готовність майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування. Назвемо декілька 

найтиповіших з них. 

– Найцікавішими для мене були тематичні бесіди, під час яких 

викладач наводив візуалізовані фахові тексти з медичною термінологією та 

відеофрагменти з професійної діяльності медичних працівників із 
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прикладами діалогічного спілкування: «медичний працівник – колега», 

«лікар – пацієнт» (Муна В., Марокко, 3 курс, спеціальність «Лікувальна 

справа»). 

– Практичні заняття в аудиторії інтерактивних технологійнайкраще 

допомагають засвоїти матеріал, необхідний для подальшої діяльності. 

(Ісраель А., Еквадор, 3 курс, спеціальність «Лікувальна справа»). 

– Участь у дискусіях навчила мене аналітично думати, тепер я не боюся 

висловити власну думку, вмію відстоювати свої погляди. А ще долаю в собі 

деякі комплекси щодо специфіки ведення професійного спілкування 

(Мафтуна М., Туркменістан, 2 курс, спеціальність «Стоматологія»). 

– Найбільше користі, намою думку, приносять ділові ігри, вони 

покращують нашу орієнтацію у ситуаціях, які виникають під час професійної 

діяльності. (Ібрахім І., Ліван, 2 курс, спеціальність «Лікувальна справа»). 

– Мені цікаво готуватися до практичних занять, користуючись 

дистанційною онлайн-платформою. Завжди можна отримати консультацію 

або пораду викладача, поставити йому запитання й отримати цінну 

відповідь (Зухер С., Марокко, 3 курс, спеціальність «Лікувальна справа»). 

– Я в захваті від комп’ютерних тренажерів. З ними самостійно 

відпрацьовую нові лексико-граматичні конструкції та кліше, запам’ятовую 

професійну термінологію (Яссін Х., Марокко, 3 курс, спеціальність 

«Стоматологія»). 

– Добре, що на заняттях влаштовується мовний «мозковий штурм». Це 

спонукає самостійно знаходити нову інформацію, активізувати пошукову 

діяльність, аналітично мислити (Матільда М., Замбія, 3 курс, спеціальність 

«Лікувальна справа» (англомовна форма навчання)). 

– У підготовці до професійного спілкування мені дуже допомогло 

вивчення дистанційного курсу «Професійне спілкування «Лікар – хворий». 

Завдяки йому студенти тренуються бути в ролі лікаря, який доброзичливо, 

правильно й компетентно веде діалог з пацієнтом (Отман М., Марокко, 3 

курс, спеціальність «Лікувальна справа»). 
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Внесені зміни до організації навчального процесу в медичних вищих 

навчальних закладах вимагають майстерності та професіоналізму викладачів, 

тому з метою  підготовки викладачів до роботи з іноземними студентами-

медиками було розроблено та проведено низку науково-методичних заходів 

(програми та зміст заходів наведено у додатку Т): 

1) постійно діючого семінару: «Аналіз сучасних методів навчання у 

вищій школі (метод проектів, перевернуте навчання, мозковий штурм тощо)»;  

2) 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»; 

3) 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»;  

4) круглих столів: «Професійний інтерактивний кейс викладача»; 

«Технології розвитку критичного мислення»; 

5) 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»; 

6) семінару-практикуму: «Можливості інтерактивного проектора в 

процесі підготовки іноземних студентів-медиків до майбутньої професійно-

комунікативної діяльності». 

Після проведення вищезазначених заходів для викладачів вищих 

медичних навчальних закладів було проведено анкетування, під час якого 

педагоги висловили свою думку щодо ефективності впровадження в 
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практику навчальної діяльності таких заходів. Для прикладу наведемо кілька 

найтиповіших висловлювань викладачів. 

– Участь у науково-методичномусемінарі «Можливості інтерактивного 

проектора в процесі підготовки іноземних студентів-медиків до майбутньої 

професійно-комунікативної діяльності» збагатила знаннями щодо 

використання інтерактивних технологій у процесі мовної підготовки 

іноземних студентів, що осучаснює підхід до професійної підготовки 

майбутніх медиків, розширює можливості використання наочності на 

практичних заняттях (Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, науково-педагогічний стаж – 40 років). 

– Цікаво, науково-методично, доступно – так можна охарактеризувати 

проведений майстер-клас із використанням технології «Flippedclassroom» у 

формуванні готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування. Оволодіння запропонованими навчальними 

прийомами та формами роботи на заняттях з вивчення мовних дисциплін 

суттєво підвищить якість засвоєння студентами нових знань (Лариса 

Миколаївна, старший викладач, науково-педагогічний стаж – 32 роки). 

– Під впливом науково-методичногосемінару «Особливості створення 

професійно орієнтованого мовного освітнього середовища у процесі 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування», 

розробила новий план проведення практичних занять, додавши до нього як 

обов’язковий пункт залучення інтерактивного проектора до розробки занять 

з вивчення медичної лексики та особливостей граматики мови навчання 

іноземних студентів у нашому університеті (Анна Валеріївна, викладач, 

педагогічний стаж – 9 років). 

Завершальним етапом експерименту став контрольний, метою якого 

було проведення контрольного зрізу для визначення ефективності 

впроваджених заходів з метою формування готовності майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків до професійного спілкування.  
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В цілому під час експерименту було з’ясовано, що на формування 

готовності до професійного спілкування майбутніх іноземних спеціалістів 

суттєво впливають різного роду чинники, що перебувають 

у тісному взаємозв’язку:  

1) зовнішні загальні (сім’я, держава, що направила студента на 

навчання до України, національні традиції та менталітет, український 

соціум);  

2) зовнішні освітні (специфіка медичної освіти, освітня система 

України, осучаснення педагогічного процесу, індивідуальність викладача-

наставника, професійно орієнтоване мовне освітнє середовище, 

мікросоціум вищого навчального закладу, спецкурси, дистанційна онлайн-

платформа, власне процес вивчення мови навчання та підготовки до 

професійного спілкування);  

3) внутрішні – особистісні (природні здібності, посилення ролі 

особистісних якостей; усвідомлення необхідності добре оволодіти мовою 

навчання; прагнення до професійного спілкування в майбутній фаховій 

діяльності; самостійність в оволодінні знаннями; мовна самоосвіта й 

саморозвиток; професійна свідомість; духовний потенціал студентів; само 

активізація пізнавально-комунікативної діяльності). 

Отже, організація експериментального дослідження, на нашу думку, 

відкриває перспективи для підвищення ефективності мовної підготовки 

інофонів, дають можливість виявити, відкоригувати й усунути помилки 

професійного мовлення, вдосконалити систему професійної підготовки в 

цілому, запропонувати модель професійно орієнтованого навчання 

відповідно до розроблених умов.  
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3.2. Порівняльний аналіз результатів констатувального та 

контрольного етапів педагогічного експерименту 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності авторської 

концептуальної моделі формування готовності іноземних студентів-медиків 

до професійного спілкування необхідно було проведено констатувальний 

етап педагогічного експерименту. Для цього за допомогою представлених у 

підрозділі 3.1 методик (Додатки В–И) було проведено діагностування 

іноземних студентів-медиків. Обробка результатів цього діагностування дала 

змогу визначити кількість і відсоток студентів з відповідними рівнями 

сформованості кожного компонента готовності до професійного спілкування: 

мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивного. Ці 

дані зведені у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Зведені результати констатувального етапу експерименту – 

розподіл студентів-медиків за рівнями сформованості компонентів 

готовності до професійного спілкування, КГ і ЕГ 

Група 

Компоненти готовності 

до професійного 

спілкування 

Рівні сформованості компонентів готовності 

до професійного спілкування 

Високий  Достатній  Середній Низький 

КГ 

Мотиваційний 16 10,00% 58 36,25% 54 33,75% 32 20,00% 

Когнітивний 14 8,75% 60 37,50% 56 35,00% 30 18,75% 

Операційно-діяльнісний 10 6,25% 32 20,00% 84 52,50% 34 21,25% 

Рефлексивний 12 7,50% 28 17,50% 82 51,25% 38 23,75% 

ЕГ 

Мотиваційний 14 8,75% 60 37,50% 56 35,00% 30 18,75% 

Когнітивний 14 8,75% 60 37,50% 54 33,75% 32 20,00% 

Операційно-діяльнісний 12 7,50% 28 17,50% 82 51,25% 38 23,75% 

Рефлексивний 10 6,25% 32 20,00% 84 52,50% 34 21,25% 

 

Для зручності сприйняття даних ми представили їх у вигляді 

гістограми (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Гістограма розподілу студентів КГ та ЕГ за рівнями для 

всіх компонентів готовності на констатувальному етапі експерименту 

 

Як видно з табл. 3.1 і рис. 3.1 за компонентами готовності до 

професійного спілкування КГ та ЕГ не розрізняються. За мотиваційним 

компонентом високий рівень було констатовано у 10,00% представників КГ і 

8,75% – ЕГ; достатній – у 36,25% студентів-медиків КГ і 37,50% – ЕГ, 

середній – у 33,75% КГ і 35,00% ЕГ, низький – у 20,00% в КГ і 18,75% в ЕГ. 

Когнітивний компонент на високому, достатньому і низькому рівнях 

сформовано у однакової кількості представників обох груп – 8,75%, 37,50% і 

20,00% відповідно, на середньому – у 35,00% іноземних студентів-медиків 

КГ і у 33,75% ЕГ. Результати діагностування іноземних студентів-медиків за 

операційно-діяльнісним компонентом свідчать про недостатню 

сформованість цього складника готовності до професійного спілкування: 

високий рівень виявлено у 6,25% представників КГ і 7,50% ЕГ, достатній – у 
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20,00% КГ і 17,50% ЕГ, середній – у 52,50% КГ і у 51,25% ЕГ, низький – у 

21,25% КГ і 23,75% ЕГ. І рефлексивний компонент готовності до 

професійного спілкування на високому рівні було діагностовано у 7,50% в 

КГ і 6,25% в ЕГ, достатній – у 17,50% КГ і 20,00% ЕГ, середній – у 51,25% 

КГ і 52,50% ЕГ, низький – 23,75% КГ і 21,25% ЕГ. Між порівняними 

значеннями існують лише невеликі розбіжності, що свідчить про 

однорідність відібраних контрольної та експериментальної груп. Найгірше у 

іноземних студентів-медиків розвинуті операційно-діяльнісний і 

рефлексивний компоненти готовності до професійного спілкування. 

Проте остаточний висновок про відсутність розбіжностей у 

сформованості компонентів готовності до професійного спілкування у КГ і 

ЕГ можна зробити лише після перевірки статистичних гіпотез. 

Сформулюємо гіпотезу 
0H  так: між результатами сформованості рівня 

мотиваційного (когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивного) 

компонента в КГ та ЕГ, отриманих на констатувальному етапі експерименту, 

існують лише випадкові відмінності. Альтернативна гіпотеза 
1H : між 

результатами сформованості рівня мотиваційного (когнітивного, операційно-

діяльнісного і рефлексивного) компонента в КГ та ЕГ, отриманих на 

констатувальному етапі експерименту, існують суттєві розбіжності. 

Для перевірки наведених гіпотез було обрано χ
2
-критерій Пірсона 

[150]. Цей критерій дає змогу порівняти емпіричні розподіли двох 

незалежних вибірок (КГ і ЕГ), обсягами n1 та n2. У нашому дослідженні 

кількість студентів в контрольній (n1) та експериментальній групах (n2) 

однакова – 160, а сума n1+n2=320, що доводить обґрунтованість нашого 

вибору критерія Пірсона. Результати емпіричного дослідження для двох груп 

у відповідності до чотирьох рівнів зводяться у таблицю (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Шаблон допоміжної таблиці для обчислення 

емпіричного значення χ2-критерія Пірсона  

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ т11 т12 т13 т14 n1 

ЕГ т21 т22 т23 т24 n2 

∑ т11+т21 т12+т22 т13+т23 т14+т24 n1+n2 
 

Примітка: 

Всі mij повинні задовольняти умові – mij≥5. 

 

На основі даних табл. 3.2 за формулою (3.1) розраховується емпіричне 

значення критерію 
2

емп : 
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i ii

ii
емп

mm

mnmn
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1221

21

2 1
 (3.1) 

де m1i та m2i – кількість респондентів першої та другої груп розподілених 

за i-ю ознакою (i=1..4) [265, с. 70]. 

Після обчислення емпіричних значень 2

.емп  їх необхідно порівняти з 

χ
2

крит. (критичним значенням критерію), яке отримується з таблиці критичних 

значень χ
2
-критерій Пірсона. Це значення залежить від кількості ступенів 

свободи (df) і рівня значущості (p). Кількість ступенів свободи визначається 

за формулою: 1 kdf , де k – кількість рівнів ознаки. Оскільки 4k  – 

кількість рівнів сформованості готовності до професійного спілкування, то у 

нашому випадку 314 df . Для педагогічних досліджень доречним 

вважається рівень значущості 050,p  . З таблиць критичних значень для 

3df  і 050,p   було знайдене: 8172 ,.крит  . 

Якщо 
22

.крит.емп  , то приймається гіпотеза 
0H  про відсутність 

статистичних відмінностей між результатами студентів контрольної та 
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експериментальної груп. Якщо 
22

.крит.емп  , то гіпотеза 
0H  про відсутність 

відмінностей відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза 
1H   

Для розрахунку емпіричного значення критерію 
2

емп  за формулою (3.1) 

результати діагностування сформованості мотиваційного компонента на 

констатувальному етапі експерименту були зведені в допоміжну таблицю 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерія 

Пірсона для мотиваційного компонента (констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 16 58 54 32 160 

ЕГ 14 60 56 30 160 

∑ 30 118 110 62 320 

 

Розрахунок емпіричного значення критерія: 
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5654

5416056160

6058

5816060160

1416

1616014160

160160

1
2222

270, . 

Оскільки 817270 ,,   (
22

.крит.емп  ), то приймається гіпотеза 
0H  на 

констатувальному етапі експерименту за сформованістю мотиваційного 

компонента готовності до професійного спілкування студенти КГ та ЕГ не 

розрізняються. 

Для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерію за результатами 

констатувального етапу експерименту для когнітивного компонента 

побудована допоміжна таблиця (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4. 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерію 

Пірсона для когнітивного компонента (констатувальний етап) 

 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 14 60 56 30 160 

ЕГ 14 60 54 32 160 

∑ 28 120 110 62 320 

Обчислення 2

.емп  за формулою (3.1): 
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1
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100, . 

Оскільки 817100 ,,   (
22

критемп  ), то приймається гіпотеза 0H : на 

констатувальному етапі експерименту за когнітивним компонентом між КГ і 

ЕГ існують лише випадкові відмінності. 

Частотні показники за результатами діагностування сформованості в 

іноземних студентів-медиків готовності до професійного спілкування за 

операційно-діяльнісним компонентом зведені у допоміжній таблиці, на 

основі даних якої обчислюється емпіричне значення критерію Пірсона за цим 

компонентом (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення 

χ
2
-критерію Пірсона для операційно-діяльнісного компонента  

(констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 10 32 84 34 160 

ЕГ 12 28 82 38 160 

∑ 22 60 166 72 320 

 



159 

Розрахунки емпіричного значення критерію: 
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Порівняння емпіричного і критичного значень критерію Пірсона  

( 817690 ,,  ) доводить, що приймається гіпотеза 0H : на констатувальному 

етапі експерименту за операційно-діяльнісним компонентом готовності до 

професійного спілкування відсутні розбіжності між результатами іноземних 

студентів-медиків КГ та ЕГ. 

Для обчислення емпіричного значення критерію 
2

емп  для 

рефлексивного компонента готовності результати констатувального етапу 

експерименту зведені у допоміжній таблиці (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерію 

Пірсона для рефлексивного компонента (констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 12 28 82 38 160 

ЕГ 10 32 84 34 160 

∑ 22 60 166 72 320 

 

Розрахунки мають вигляд: 
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Оскільки 817690 ,,  , то приймається гіпотеза 0H : на констатувальному 

етапі експерименту за рефлексивним компонентом готовності до 
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професійного спілкування іноземні студенти-медики КГ та ЕГ не 

розрізняються. 

Отже, на констатувальному етапі експерименту за сформованістю 

компонентів готовності до професійного спілкування іноземні студенти-

медики, які входили до контрольної та експериментальної груп, не 

розрізнялися. Це дало нам змогу в навчальний процес підготовки студентів 

однієї групи (ЕГ) залучити формувальні заходи. 

Після проведення формувальних заходів іноземні студенти-медики 

діагностувалися тими самими методиками, що й на на констатувальному 

етапі. З метою порівняльного аналізу опрацьовані дані (кількісні показники 

та відносні частоти у %) були зведені у табл. 3.7.  

Порівнання кількості іноземних студентів-медиків КГ та ЕГ за 

мотиваційним компонентом готовності на етапах експерименту наведено на 

рис. 3.2–3.3. 

Таблиця 3.7 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за мотиваційним компонентом 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 16 10,00 14 8,75 

Контрольний 20 12,50 40 25,00 

Приріст 4 2,50 26 16,25 

Достатній 

Констатувальний 58 36,25 60 37,50 

Контрольний 64 40,00 76 47,50 

Приріст 6 3,75 16 10,00 

Середній 

Констатувальний 54 33,75 56 35,00 

Контрольний 56 35,00 34 21,25 

Приріст 2 1,25 -22 -13,75 

Низький 

Констатувальний 32 20,00 30 18,75 

Контрольний 20 12,5 10 6,25 

Приріст -12 -7,50 -20 -12,50 

 

Як бачимо з таблиці 3.7, динаміка кількісних показників у контрольній 

групі (у їхньому порівнянні на різних етапах педагогічного експерименту) 

була незначною: приріст у результатах високого рівня мотиваційного 

компонента складав 2,50%, достатнього – 3,75%, середнього – 1,25%, 
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показник низького рівня зменшився на 7,50%. Це свідчить про те, що 

мотивація до здійснення професійного спілкування у майбутніх іноземних 

спеціалістів-медиків початково була низькою.  

 

 

Рис. 3.2. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

мотиваційного компонента у студентів КГ 

 

В експериментальній групі після впровадження формувальних заходів 

приріст у результатах високого рівня мотиваційного компонента складав 

16,25%, достатнього – 10,00%. Показник середнього рівня зменшився на 

13,75%, а низького – на 12,50%.  

 

 

Рис. 3.3. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

мотиваційного компонента у студентів ЕГ 
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Це свідчить про посилення мотивації до здійснення професійного 

спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків упродовж навчання 

в медичному ВНЗ. Серед засобів, які використовувалися у процесі 

формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування є спонукання їх до активності, творчої 

самостійності, накопичення особистісного досвіду – діалогічні форми й 

методи (дискусії, мозковий штурм тощо); тренінгові технології.  

Оброблені результати діагностування іноземних студентів-медиків КГ 

та ЕГ за когнітивним компонентом готовності на етапах експерименту 

представлено у табл. 3.8 і на рис. 3.4–3.5. 

 

Таблиця 3.8 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за когнітивним компонентом 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 14 8,75 14 8,75 

Контрольний 16 10,00 38 23,75 

Приріст 2 1,25 24 15,00 

Достатній 

Констатувальний 60 37,50 60 37,50 

Контрольний 62 38,75 70 43,75 

Приріст 2 1,25 10 6,25 

Середній 

Констатувальний 56 35,00 54 33,75 

Контрольний 60 37,50 38 23,75 

Приріст 4 2,50 -16 -10,00 

Низький 

Констатувальний 30 18,75 32 20,00 

Контрольний 22 13,75 14 8,75 

Приріст -8 -5,00 -18 -11,25 

 

В КГ приріст у результатах високого і достатнього рівнів когнітивного 

компонента складав 1,25%, а середнього – на 2,50%, при цьому на 5,00% 

зменшився показник низького рівня. Це є позитивним свідченням 

накопичення спеціальних знань у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

упродовж навчання на 2–3 курсах університету. 
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Рис. 3.4. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

когнітивного компонента у студентів КГ 

 

Значна позитивна динаміка в експериментальній групі спостерігалася 

за когнітивним компонентом готовності до професійного спілкування: так, 

приріст у результатах високого рівня складав 15,00%, при цьому на 11,25% 

зменшився показник низького рівня. Показник достатнього рівня 

когнітивного компонента збільшився на 6,25%, показник середнього рівня 

зменшився на 10,00%.  

 

 

Рис. 3.5. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

когнітивного компонента у студентів ЕГ 
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Це є свідченням ефективності формувальних заходів щодо збагачення 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків спеціальними знаннями щодо 

професійного спілкування в період їхнього навчання в університеті. 

Опрацьовані результати діагностування студентів КГ та ЕГ за 

операційно-діяльнісним компонентом готовності до професійного 

спілкування на етапах експерименту наведено у табл. 3.9 і на рис. 3.6–3.7. 

 

Таблиця 3.9 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за операційно-діяльнісним компонентом 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 10 6,25 12 7,50 

Контрольний 16 10,00 32 20,00 

Приріст 6 3,75 20 12,50 

Достатній 

Констатувальний 32 20,00 28 17,50 

Контрольний 46 28,75 76 47,50 

Приріст 14 8,75 48 30,00 

Середній 

Констатувальний 84 52,50 82 51,25 

Контрольний 72 45,00 40 25,00 

Приріст -12 -7,50 -42 -26,25 

Низький 

Констатувальний 34 21,25 38 23,75 

Контрольний 26 16,25 12 7,50 

Приріст -8 -5,00 -26 -16,25 

 

Спостереження за динамікою показників операційно-діяльнісного 

компонента готовності іноземних студентів-медиків КГ до професійного 

спілкування засвідчили зменшення носіїв низького і середнього рівнів на 

12,50%. Зафіксовано приріст показника достатнього рівня (на 8,75%), а 

кількість студентів-медиків з високим рівнем мав незначне (на 3,75%) 

зростання. 
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Рис. 3.6. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

операційно-діяльнісного компонента у студентів КГ 

 

Спостереження за динамікою показників операційно-діяльнісного 

компонента готовності в ЕГ засвідчили його сформованість. Відбулося різке 

зменшення (на 16,25%) студентів з низьким рівнем (з 23,75% до 7,50%), що в 

3 рази менше первинних результатів. Зафіксовано значні прирости кількості 

студентів з високим (на 12,50%) і достатнім (на 30,00%) рівнями. За рахунок 

цього показники середнього і низького рівнів зменшилися на 26,25% і 16,25% 

відповідно.  

 

 

Рис. 3.7. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

операційно-діяльнісного компонента у студентів ЕГ 
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Формуванню операційно-діяльнісного компонента готовності в 

експериментальній групі суттєво сприяло впровадження у навчальний процес 

інтерактивних методів, що будувалося на засадах мовної та міжмовної 

взаємодії, педагогічної співпраці викладача і студентів, де всі учасники 

навчального процесу ставали суб’єктами професійної підготовки. Організація 

інтерактивного навчання передбачала моделювання професійних діалогів, 

застосування комп’ютерних тренажерів тощо. Особливу роль у формуванні 

операційно-діяльнісного компонента готовності відіграли ділові ігри. 

Оброблені результати діагностування іноземних студентів-медиків КГ 

та ЕГ за рефлексивним компонентом готовності до професійного спілкування 

на етапах експерименту наведено у табл. 3.10 і на рис. 3.8–3.9. 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за рефлексивним компонентом 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 12 7,50 10 6,25 

Контрольний 14 8,75 30 18,75 

Приріст 2 1,25 20 12,50 

Достатній 

Констатувальний 28 17,50 32 20,00 

Контрольний 42 26,25 78 48,75 

Приріст 14 8,75 46 28,75 

Середній 

Констатувальний 82 51,25 84 52,50 

Контрольний 80 50,00 42 26,25 

Приріст -2 -1,25 -42 -26,25 

Низький 

Констатувальний 38 23,75 34 21,25 

Контрольний 24 15,00 10 6,25 

Приріст -14 -8,75 -24 -15,00 

 

В КГ за рефлексивним компонентом готовність іноземних студентів-

медиків до професійного спілкування приріст у результатах високого рівня 

компонента складав 1,25%, достатнього – 8,75%. Показники середнього та 

низького рівнів зменшилися відповідно на 1,25% і 8,75%. Це свідчить про те, 

що навіть у контрольній групі результативність підготовки студентів-медиків 

до професійного спілкування до кінця 3-го курсу є досить помітною. 
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Рис. 3.8. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

рефлексивного компонента у студентів КГ 

 

За рефлексивним компонентом в ЕГ приріст у результатах високого 

рівня компонента складав 12,50%, достатнього – 28,75%. Показники 

середнього та низького рівнів зменшилися відповідно на 26,25% і 15,00%.  

 

 

Рис. 3.9. Гістограми динаміки розподілів за рівнями сформованості 

рефлексивного компонента у студентів ЕГ 

 

Це свідчить про те, що в експериментальній групі під впливом 

формувальних заходів результативність підготовки студентів-медиків до 

професійного спілкування значно зросла. 
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Порівняльний аналіз частот засвідчив більш позитивну динаміку змін в 

компонентах готовності до професійного спілкування іноземних студентів-

медиків ЕГ у порівнянні з КГ. Однак його результати не можуть бути 

підставою для остаточного висновку щодо достовірності розбіжностей між 

сформованістю компонентів готовності на етапах експерименту в ЕГ. Для 

цього використовується перевірка статистичних гіпотез. 

Формулювання гіпотез. 

Нульова гіпотеза 
0H : між результатами сформованості рівня 

мотиваційного (когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивного) 

компонента в ЕГ (КГ), отриманих на етапах експерименту, існують лише 

випадкові відмінності. 

Альтернативна гіпотеза 
1H : між результатами сформованості рівня 

мотиваційного (когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивного) 

компонента в ЕГ (КГ), отриманих на етапах експерименту, існують суттєві 

розбіжності. 

Для порівняння розподілів в зв’язаних вибірках (показники ЕГ на 

етапах експерименту – це зв’язані вибірки) застосовується непараметричний 

критерій Колмогорова-Смирнова [150]. Емпіричне значення цього критерію 

обчислюється за формулою (3.2) [265, с. 75]: 

   
21

21

nn

nn
ySxSmax ii.емп




  (3.2) 

де 1n  та 2n  – обсяги груп, що порівнюються ( 1601 n  і 1602 n ); 

 ixS ,  iyS  – накопичені відносні частоти на констатувальному ( x ) і 

контрольному ( y ) етапах, розподілених за i-ю ознакою (i=1..4). 

Для розрахунку емпіричних значень λ-критерія Колмогорова-Смирнова 

результати зводяться в допоміжну таблицю форма, якої неведена в табл. 3.11.
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Таблиця 3.11 

Шаблон допоміжної таблиці для обчислення 

емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-Смирнова 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий  1xm   1ym  
 

1

1

n

xm
 

 

2

1

n

ym
  1xf   1yf     11 ySxS   

Достатній  2xm   2ym  
 

1

2

n

xm
 

 

2

2

n

ym
    21 xfxS      21 yfyS      22 ySxS   

Середній  3xm   3ym  
 

1

3

n

xm
 

 

2

3

n

ym
    32 xfxS      32 yfyS      33 ySxS   

Низький  4xm   4ym  
 

1

4

n

xm
 

 

2

4

n

ym
    43 xfxS      43 yfyS      44 ySxS   

 

Примітка: 

Рамкою виділяється    ii ySxSmax  . 

 

Для достатньо великих 1n  і 2n  (більших за 40) критичне значення λ-

критерія для рівня значущості 050,p   має стале значення – 361,.крит  . 

Якщо 
.крит.емп  , то приймається гіпотеза  про відсутність статистичних 

відмінностей між результатами студентів групи на етапах експерименту. 

Якщо 
.крит.емп  , то гіпотеза  про відсутність відмінностей відхиляється 

і приймається альтернативна гіпотеза 
1H . 

Для порівняння сформованості мотиваційного компонента готовності 

на етапах експерименту (констатувальному і контрольному) були виконані 

проміжні розрахунки для КГ (табл. 3.12) і ЕГ (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.12 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для мотиваційного компонента готовності в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 16 20 0,100 0,125 0,100 0,125 0,025 

Достатній 58 64 0,363 0,400 0,463 0,525 0,063 

Середній 54 56 0,338 0,350 0,800 0,875 0,075 

Низький 32 20 0,200 0,125 1,000 1,000 0,000 

0H

0H
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Для обчислення емпіричного значення 
.емп  було розраховано 

значення: 944880
160160

160160

21

21 ,
nn

nn










 (в подальшому воно завжди 

використовується). 

67094480750 ,,,.емп  . 

Оскільки 361670 ,,  , то приймається гіпотеза 0H : результати іноземних 

студентів-медиків КГ на етапах експерименту за мотиваційним компонентом 

готовності до професійного спілкування не розрізняються. 

 

Таблиця 3.13 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для мотиваційного компонента готовності в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 14 40 0,088 0,250 0,088 0,250 0,163 

Достатній 60 76 0,375 0,475 0,463 0,725 0,263 

Середній 56 34 0,350 0,213 0,813 0,938 0,125 

Низький 30 10 0,188 0,063 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення для ЕГ для мотиваційного 

компонента: 34294482360 ,,,.емп  . 

Оскільки 361342 ,,  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : 

результати іноземних студентів-медиків ЕГ на етапах експерименту за 

мотиваційним компонентом готовності до професійного спілкування значно 

розрізняються. 

Для порівняння сформованості когнітивного компонента готовності на 

етапах експерименту були здійснені додаткові розрахунки для КГ (табл. 3.14) 

і ЕГ (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.14 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для когнітивного компонента готовності в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 14 16 0,088 0,100 0,088 0,100 0,013 

Достатній 60 62 0,375 0,388 0,463 0,488 0,025 

Середній 56 60 0,350 0,375 0,813 0,863 0,050 

Низький 30 22 0,188 0,138 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення λ-критерія за формулою (3.2) для 

когнітивного компонента: 45094480500 ,,,.емп  . 

Оскільки 361450 ,,  , то приймається гіпотеза 0H : результати іноземних 

студентів-медиків КГ на етапах експерименту за когнітивним компонентом 

готовності до професійного спілкування не розрізняються. 

 

Таблиця 3.15 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для когнітивного компонента готовності в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 14 38 0,088 0,238 0,088 0,238 0,150 

Достатній 60 70 0,375 0,438 0,463 0,675 0,213 

Середній 54 38 0,338 0,238 0,800 0,913 0,113 

Низький 32 14 0,200 0,088 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення для ЕГ для когнітивного 

компонента: 90194482130 ,,,.емп  . 

Оскільки 361901 ,,  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : між 

результатами сформованості когнітивного компонента у студентів ЕГ на 

етапах експерименту існують суттєві розбіжності. 

Для порівняння сформованості операційно-діяльнісного компонента 

готовності на етапах експерименту (констатувальному і контрольному) були 

виконані проміжні розрахунки для КГ (табл. 3.16) і ЕГ (табл. 3.17). 
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Таблиця 3.16 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для операційно-діяльнісного компонента готовності в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 10 16 0,063 0,100 0,063 0,100 0,038 

Достатній 32 46 0,200 0,288 0,263 0,388 0,125 

Середній 84 72 0,525 0,450 0,788 0,838 0,050 

Низький 34 26 0,213 0,163 1,000 1,000 0,000 

 

Розрахунок емпіричного значення λ-критерія: 19,1944,8125,0. емп . 

Оскільки 34,119,1  , то приймається гіпотеза 0H : результати іноземних 

студентів-медиків КГ на етапах експерименту за операційно-діяльнісним 

компонентом готовності до професійного спілкування не відрізняються. 

 

Таблиця 3.17 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для операційно-діяльнісного компонента готовності в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 12 32 0,075 0,200 0,075 0,200 0,125 

Достатній 28 76 0,175 0,475 0,250 0,675 0,425 

Середній 82 40 0,513 0,250 0,763 0,925 0,163 

Низький 38 12 0,238 0,075 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення для ЕГ для операційно-діяльнісного 

компонента: 80394484250 ,,,.емп  . 

Оскільки 341342 ,,  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : 

результати іноземних студентів-медиків ЕГ на етапах експерименту за 

операційно-діяльнісним компонентом готовності значно різняться. 

Для порівняння сформованості рефлексивного компонента готовності 

до професійного спілкування на етапах експерименту були здійснені 

додаткові розрахунки для КГ (табл. 3.18) і ЕГ (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.18 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для рефлексивного компонента готовності в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 12 14 0,075 0,088 0,075 0,088 0,013 

Достатній 28 42 0,175 0,263 0,250 0,350 0,100 

Середній 82 80 0,513 0,500 0,763 0,850 0,088 

Низький 38 24 0,238 0,150 1,000 1,000 0,000 

 

Розрахунок емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-Смирнова: 

89094481000 ,,,.емп  . 

Оскільки 341890 ,,  , то приймається гіпотеза 0H : між результатами 

іноземних студентів-медиків КГ за рефлексивним компонентом готовності до 

професійного спілкування на етапах експерименту не існує суттєвих 

розбіжностей. 

Таблиця 3.19 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-

Смирнова для рефлексивного компонента готовності в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 10 30 0,063 0,188 0,063 0,188 0,125 

Достатній 32 78 0,200 0,488 0,263 0,675 0,413 

Середній 84 42 0,525 0,263 0,788 0,938 0,150 

Низький 34 10 0,213 0,063 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-Смирнова 

для ЕГ для рефлексивного компонента: 69394484130 ,,,.емп  . 

Оскільки 341693 ,,  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : між 

результатами іноземних студентів-медиків ЕГ на етапах експерименту за 

рефлексивним компонентом готовності існують суттєві розбіжності. 

Результати перевірки статистичних гіпотез засвідчили, що в КГ на 

контрольному етапі не сталося змін в сформованості компонентів готовності 

іноземних студентів-медиків до професійного спілкування. Натомість в ЕГ 
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обчислені дані дали змогу спростувати нульову гіпотезу та довести 

значущість відмінностей в сформованості компонентів готовності до 

професійного спілкування на констатувальному та контрольному етапах. Це 

підтверджує ефективність впровадженої концептуальної моделі формування 

готовності іноземних студентів-медиків до професійного спілкування. 

Дані отримані за результатами діагностування студентів КГ та ЕГ на 

контрольному етапі експерименту за рівнями сформованості мотиваційного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивного компонентів 

готовності до професійного спілкування зведені у табл. 3.20. 

 

Таблиця 3.20 

Зведені результати контрольного етапу експерименту – розподіл 

студентів-медиків за рівнями сформованості компонентів готовності до 

професійного спілкування, КГ і ЕГ 

Група 

Компоненти готовності 

до професійного 

спілкування 

Рівні сформованості компонентів готовності 

до професійного спілкування 

Високий  Достатній Середній Низький 

КГ 

Мотиваційний 20 12,50% 64 40,00% 56 35,00% 20 12,50% 

Когнітивний 16 10,00% 62 38,75% 60 37,50% 22 13,75% 

Операційно-діяльнісний 16 10,00% 46 28,75% 72 45,00% 26 16,25% 

Рефлексивний 14 8,75% 42 26,25% 80 50,00% 24 15,00% 

ЕГ 

Мотиваційний 40 25,00% 76 47,50% 34 21,25% 10 6,25% 

Когнітивний 38 23,75% 70 43,75% 38 23,75% 14 8,75% 

Операційно-діяльнісний 32 20,00% 76 47,50% 40 22,00% 12 7,50% 

Рефлексивний 30 18,75% 78 48,75% 42 26,25% 10 6,25% 

 

Ці ж дані демонструє гістограма (рис. 3.10). 

Як видно з табл. 3.20 і рис. 3.10 між КГ та ЕГ за компонентами готовності 

до професійного спілкування існують розбіжності. За мотиваційним 

компонентом високий рівень було констатовано у 12,50% представників КГ і 

25,00% – ЕГ; достатній – у 40,00% студентів-медиків КГ і 47,50% ЕГ, середній – 

у 35,00% КГ і 21,25% ЕГ, низький – у 12,50% в КГ і 6,25% в ЕГ. Когнітивний 

компонент на високому рівні у 10,00% студентів КГ і 23,75% – ЕГ; на 

достатньому – у 38,75% в КГ і у 43,75% в ЕГ; на середньому – у 37,50% КГ і в 
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23,75% ЕГ; на низькому – у 13,75% КГ і в 8,75% ЕГ. Результати діагностування 

іноземних студентів-медиків за операційно-діяльнісним компонентом свідчать 

про незадовільну його сформованість в КГ і гарну в ЕГ: високий рівень 

виявлено у 10,00% студентів КГ і 20,00% ЕГ, достатній – у 28,75% КГ і 43,75% 

ЕГ, середній – у 45,00% КГ і у 22,00% ЕГ, низький – у 16,25% КГ і 7,50% ЕГ. 

Сформованість рефлексивного компонента на високому рівні було 

діагностовано у 8,75% в КГ і 18,75% в ЕГ, достатній – у 26,25% КГ і 48,75% ЕГ, 

середній – у 50,00% КГ і 26,25% ЕГ, низький – 15,00% КГ і 6,25% ЕГ. Між 

частотнами показниками виявлені розбіжності між студентіми КГ та ЕГ. 

Найкраще в ЕГ розвинутий мотиваційний компонент готовності до 

професійного спілкування: високий і достатній рівні виявлені у 72,50% 

представників ЕГ. Інші компоненти готовності (когнітивний, операційно-

діяльнісний і рефлексивний) на високому і достатньому рівнях сформовані у 

67,50% іноземних студентів-медиків ЕГ. 

 

 

Рис. 3.10. Гістограма розподілу студентів КГ та ЕГ за рівнями для 

всіх компонентів готовності на контрольному етапі експерименту 
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З метою уникнення випадковості у висновках ми за допомогою χ
2
-

критерія Пірсона перевірили статистичні гіпотези: 

Нульова гіпотеза 
0H  так: між результатами сформованості рівня 

мотиваційного (когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивного) 

компонента в КГ та ЕГ, отриманих на контрольному етапі експерименту, 

існують лише випадкові відмінності. 

Альтернативна гіпотеза 
1H : між результатами сформованості рівня 

мотиваційного (когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивного) 

компонента в КГ та ЕГ, отриманих на контрольному етапі експерименту, 

існують суттєві розбіжності. 

Критичне значення цього критерію те ж саме, що й на 

констатувальному етапі: 8172 ,.крит  . Процедура розрахунку емпіричного 

значення така ж як і на констатувальному етапі: формується допоміжна 

таблиця, за даними якої за формулою (3.1) обчислюється 2

емп . 

Для порівняння результатів КГ та ЕГ за мотиваційним компонентом на 

контрольному етапі експерименту вони були зведені в допоміжну таблицю 

(табл. 3.21). 

 

Таблиця 3.21 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерія 

Пірсона для мотиваційного компонента (контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 20 64 56 20 160 

ЕГ 40 76 34 10 160 

∑ 60 140 90 30 320 

 

Розрахунок емпіричного значення критерія: 
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Оскільки 8174116 ,,   (
22

.крит.емп  ), то приймається гіпотеза 
1H  на 

контрольному етапі експерименту за сформованістю мотиваційного 

компонента готовності до професійного спілкування студенти КГ та ЕГ 

розрізняються. 

Для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерію за результатами 

контрольного етапу експерименту для когнітивного компонента побудована 

допоміжна таблиця (табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерія 

Пірсона для когнітивного компонента (контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 16 62 60 22 160 

ЕГ 38 70 38 14 160 

∑ 54 132 98 36 320 

 

Обчислення 2

.емп  за формулою (3.1): 
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Оскільки 8171616 ,,   (
22

.крит.емп  ), то приймається гіпотеза 
1H : між 

результатами сформованості когнітивного компонента готовності на 

контрольному етапі експерименту студенти КГ та ЕГ існують суттєві 

розбіжності. 

Частотні показники за результатами діагностування сформованості в 

іноземних студентів-медиків готовності до професійного спілкування за 

операційно-діяльнісним компонентом зведені у табл. 3.23. 
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Таблиця 3.23 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення 

χ
2
-критерія Пірсона для операційно-діяльнісного компонента  

(контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 16 46 72 26 160 

ЕГ 32 76 40 12 160 

∑ 48 122 112 38 320 

 

Розрахунки емпіричного значення критерія: 
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Порівняння емпіричного і критичного значень критерія Пірсона  

( 8170127 ,,  ) доводить, що приймається гіпотеза 
1H : на контрольному етапі 

експерименту за операційно-діяльнісним компонентом готовності до 

професійного спілкування існують суттєві розбіжності між результатами 

іноземних студентів-медиків КГ та ЕГ. 

Для обчислення емпіричного значення критерію 
2

емп  для 

рефлексивного компонента готовності результати контрольного етапу 

експерименту зведені у допоміжній таблиці (табл. 3.24). 

 

Таблиця 3.24 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-критерія 

Пірсона для рефлексивного компонента (контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 14 42 80 24 160 

ЕГ 30 78 42 10 160 

∑ 44 120 122 34 320 

 



179 

Розрахунки мають вигляд: 
 







 



k

i ii

ii
емп

mm

mnmn

nn 1 21

2

1221

21

2 1
 

       





































1024

2416010160
22

4280

8016042160

7842

4216078160

3014

1416030160

160160

1
2222

2234, . 

Оскільки 8172234 ,,  , то приймається гіпотеза 
1H : на конрольному 

етапі експерименту за рефлексивним компонентом готовності до 

професійного спілкування іноземні студенти-медики КГ та ЕГ значно 

розрізняються. 

Проведені процедури та результати перевірки статистичних гіпотез 

демонструє схема наведена на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Зведені дані результатів педагогічного експерименту 

щодо сформованості готовності іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування 
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Отримані результати перевірки статистичних гіпотез доводять, що 

після проведення формувального етапу експерименту контрольна й 

експериментальна групи мають статистично значущі відмінності, що 

пояснюється педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням 

запропонованої концептуальної моделі формування готовності іноземних 

студентів-медиків до професійного спілкування.  

Отже, статистично доведено, що більш високі результати 

сформованості готовності іноземних студентів-медиків до професійного 

спілкування в експериментальних групах порівняно з контрольними 

пояснюється педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням 

формувальних заходів. Цим підтверджується гіпотеза дослідження та 

ефективність авторської концептуальної моделі формування готовності 

іноземних студентів-медиків до професійного спілкування. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Головна мета експериментальної роботи полягала у перевірці наукової 

гіпотези: формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 

до професійного спілкування у процесі мовної фахової підготовки у вищих 

медичних закладах України буде ефективним у разі впровадження таких 

організаційно-педагогічних умов: моделювання професійного діалогу через 

організацію комунікативної взаємодії у професійно орієнтованому мовному 

освітньому середовищі; індивідуалізація і диференціація аудиторної та 

позааудиторної роботи іноземних студентів-медиків програмними засобами 

навчання; активізація самостійної роботи майбутніх іноземних спеціалістів-

медиків з підготовки до професійного спілкування за допомогою 

інтерактивної дистанційної онлайн-платформи. 

Після контрольного етапу педагогічного експерименту встановлено 

більш позитивну динаміку змін в експериментальній групі високого та 
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достатнього рівнів у мотиваційному компоненті сформованості готовності 

майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного спілкування – за 

рахунок зменшення частки середнього та низького рівнів. Так, приріст частки 

кількості студентів високого рівня в експериментальній та контрольній 

групах складає відповідно 16,25% та 2,50%; достатнього рівня: 10,00% та 

3,75%; середнього: -13,75% та 1,25%; низького: -12,50% та -7,50%. 

Приріст частки кількості студентів високого рівня в експериментальній 

та контрольній групах за когнітивним компонентом склав відповідно 15,00% 

та 1,25%; достатнього рівня: 6,25% та 1,25%; середнього: -10,00% та 2,50%; 

низького: -11,25% та -5,00%. 

Приріст частки кількості студентів високого рівня в експериментальній 

та контрольній групах за операційно-діяльнісним компонентом склав 

відповідно 12,50% та 3,75%; достатнього рівня: 30,00% та 8,75%; середнього: 

-26,25% та -7,50%; низького: -16,25% та -5,00%. 

Приріст частки кількості студентів високого рівня в експериментальній 

та контрольній групах за рефлексивним компонентом склав відповідно 

12,50% та 1,25%; достатнього рівня: 28,75% та 8,75%; середнього: -26,25% та 

-1,25%; низького: -15,00% та -8,75%. 

З метою уникнення випадковості у висновках щодо динаміки 

результатів сформованості компонентів готовності до професійного 

спілкування іноземних студентів-медиків застосовано методи перевірки 

статистичних гіпотез: χ
2
-критерій Пірсона та λ-критерій Колмогорова-

Смирнова. Порівняння обчислених емпіричних значень λ-критерія 

Колмогорова-Смирнова з критичним 361,.крит   довело: 1) між 

результатами студентів КГ, отриманими на констатувальному і 

контрольному етапах експерименту відсутні відмінності (мотиваційний 

компонент – 670,.емп  , когнітивний – 450,.емп  , операційно-діяльнісний – 

191,.емп  , рефлексивний – 890,.емп  ); 2) між результатами сформованості 

компонентів готовності студентів ЕГ на констатувальному і контрольному 
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етапах існують суттєві розбіжності (мотиваційний компонент – 352,.емп  , 

когнітивний – 901,.емп  , операційно-діяльнісний – 803,.емп  , 

рефлексивний – 693,.емп  ). Порівняння студентів КГ і ЕГ на контрольному 

етапі експерименту за допомогою χ
2
-критерія Пірсона підтвердило існування 

значущих відмінностей між ними. Емпіричні значення обчислені для 

кожного компонента порівнювалися з критичним 8172 ,.крит   і ці порівняння 

свідчили на користь емпіричних: мотиваційний компонент 41162 ,емп  ; 

когнітивний – 16162 ,емп  ; операційно-діяльнісний – 01272 ,емп  ; 

рефлексивний 22342 ,емп  . 

Виявлено позитивну динаміку результатів в експериментальній групі 

для всіх компонентів сформованості в іноземних студентів-медиків 

готовності до професійного спілкування та інтегральних показників, що 

значно перевищує відповідні показники контрольної групи. Більш високі 

результати сформованості готовності іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування в експериментальній групі порівняно з 

контрольною пояснюються педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням 

авторської концептуальної моделі її формування.  

Таким чином, мета дисертаційного дослідження досягнута; виконані 

завдання та підтверджена гіпотеза дають можливість сформулювати 

загальні висновки. 

Основні результати третього розділу викладено у публікаціях: [182; 

189]. 
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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 
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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 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 
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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 – 

χ
2

емп.=16,41, когнітивний – χ
2

емп.=16,16, операційно-діяльнісний – χ
2

емп.=27,01, 

рефлексивний – χ
2

емп.=34,22) є більшими за критичне χ
2

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 
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навчання; комплексу науково-методичних заходів для 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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Додаток А 

Бланк анкети для визначення розуміння іноземними студентами-

медиками необхідності підготовки до професійного спілкування 

Анкета  

Факультет______________ 

Курс__________________ 

Країна________________ 

 

№ 

Запитання анкети 

1 На Вашу думку, чи необхідно Вам вміти спілкуватися у професійній 

сфері?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

2 Чи хочете Ви грамотно будувати та вести діалог у професійній 

сфері? 

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

3 Чи зможете Ви вже виступати в ролі лікаря та розпитати пацієнта 

про його скарги, щоб поставити діагноз?  

а) так 

б) ні 

в) трохи 

4 Як ви вважаєте, щоб навчитися правильно будувати та вести 

професійний діалог, достатньо лише пояснення викладача на 

заняттях?  

а) так 

б) ні 
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в) не знаю 

5 Що у Вас викликає труднощі під час побудови професійного діалогу?  

а) починати діалог 

б) розуміти, що говорить співрозмовник 

в) підтримувати перебіг діалогу 

г) Ваш варіант 

6. Що, на Вашу думку, є найголовнішим у конструюванні діалогу?  

а) знання необхідної професійної лексики  

б) знання та використання необхідних граматичних конструкцій  

в) коректна вимова та інтонація  

д) усі варіанти важливі 

е) складно відповісти 

ж) Ваш варіант  

7  На Вашу думку, чи необхідно використовувати комп’ютерні 

технології на занятті з мови?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

8 Чи вмієте Ви працювати з комп’ютером?  

а) так 

б) ні 

в) трохи 

9 Як, на Вашу думку, можливо використовувати комп’ютер на 

заняттях з мови?  

а) прослухання аудіо та перегляд відео 

б) робота з мультимедійними презентаціями  

в) комп’ютерне тестування 

г) навчальні програми та тренажери 

д) навчальні ігри 
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е) не знаю відповіді 

ж) Ваш варіант 

10  На Вашу думку, які варіанти роботи з комп’ютером ефективні для 

Вас під час навчання професійного спілкування  

а) прослуховування професійних діалогів у навушниках  

б) перегляд фрагментів відео медичної тематики  

в) комп’ютерні тренувальні вправи та завдання з відпрацювання 

лексичних та граматичних навичок побудови професійного діалогу 

г) не знаю відповіді 

д) Ваш варіант 

11 Чи можливе, на Вашу думку, навчання професійного спілкування  в 

дистанційній формі?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

12 Чого Ви очікуєте від дистанційного спецкурсу «Професійне 

спілкування»?  

а) покращення якості професійних знань, вмінь та навичок 

б) отримання можливості самовдосконалення в професійній мовній 

підготовці 

 в) не знаю відповіді 
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Додаток Б 

Бланк анкети для викладачів щодо визначення розуміння необхідності 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування  

 

Бланк анкети для викладачів   

Кафедра_____________________________________ 

Курси, з якими працюєте______________________ 

 

№ Запитання анкети 

1 Чи вміють ваші студенти будувати та вести професійний діалог-

розпитування?  

 

а) так 

б) ні 

в) частково 

2 
 

Чи мають Ваші студенти складнощі у побудові професійного діалогу?  

 

а) так 

б) ні 

в) частково 

3 На Вашу думку, навчання професійного спілкування необхідно 

здійснювати традиційними чи інноваційними засобами?  

а) лише традиційні 

б) пріоритет інноваційним 

в) комбінувати традиційні та інноваційні 

4 На Вашу думку, чи буде ефективним використання комп’ютерних 

технологій під час навчання професійного спілкування? 

Так 

Ні 

Частково 

5 Чи необхідні спеціальні комп’ютерні програми та тренажери під час 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування?  

а) так 

б) ні 

в) складно відповісти 

6 Чи вміють Ваші студенти працювати з комп’ютером?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 
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7 Як, на Вашу думку, необхідно використовувати можливості ІКТ на 

заняттях з професійної мовної підготовки?  

а) використання аудіо- та відеоматеріалів професійної тематики 

 

б)  використання комп’ютерних програм та тренажерів для 

відпрацювання лексико-граматичних конструкцій, необхідних для 

побудови професійного діалогу 

в) підготовка та демонстрація мультимедійних презентацій 

професійної тематики  

 г) усі варіанти ефективні й необхідні 

д) ваш варіант  
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Додаток В 

Мотивація професійної діяльності (методика К. Замфір в 

модифікації А. Реана) 

Опис методики  

Методика може застосовуватися для діагностики мотивації професійної 

діяльності, в тому числі до комунікативної. В основу покладена концепція 

про внутрішню і зовнішню мотивації. Про внутрішній тип мотивації 

говорять, коли для особистості має значення власне діяльність. Якщо ж в 

основі мотивації професійної діяльності лежить прагнення до задоволення 

інших потреб зовнішніх відповідно до змісту самої діяльності (мотиви 

соціального престижу, зарплати і т. д.), то у цьому випадку говорять про 

зовнішню мотивацію. Зовнішні мотиви диференціюються на зовнішні 

позитивні й зовнішні негативні. Зовнішні позитивні мотиви, безсумнівно, 

більш ефективні й більш бажані з усіх боків, ніж зовнішні негативні мотиви. 

Інструкція до тесту 

Прочитайте нижче перераховані мотиви професійної діяльності і дайте 

оцінку значущості для Вас за п'ятибальною шкалою. 

Рівні 1 2 3 4 5 

Мотиви 

дуже 

незначною 

мірою 

 досить 

незначною 

мірою 

невеликою, 

але й 

чималою 

значною 

мірою 

дуже 

значною 

мірою 

1. Грошовий заробіток      
2. Прагнення до 

просування по роботі 
     

3. Потреба в 

досягненні 

соціального престижу 

і поваги з боку інших 

     

4. Задоволення від 

самого процесу і 

результату роботи 

     

5.Можливість 

найбільш повної 

самореалізації саме у 

даній діяльності 

     

Обробка результатів тесту 
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Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної (ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ) у відповідності з 

наступними ключами.  

   
                               

 
 

    
                                                

 
 

    
                               

 
 

Показником вираженості кожного типу мотивації буде число, яке 

укладене в межах від 1 до 5 (в тому числі можливе й дробове). 

Інтерпретація  результатів 

На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний 

комплекс особистості. Мотиваційний комплекс являє собою тип 

співвідношення між собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ і ЗНМ. До 

найкращого, оптимального і мотиваційного комплексів слід відносити 

наступні два типи поєднання: ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ=ЗПМ>ЗНМ. Найгіршим 

мотиваційним комплексом є тип ЗНМ > ЗПМ > ВМ. Між цими комплексами 

укладені проміжні з точки зору їх ефективності інші мотиваційні 

комплекси.При інтерпретації слід враховувати не тільки тип мотиваційного 

комплексу, але і те, наскільки сильно один тип мотивації переважає інший за 

ступенем вираженості. Наприклад, не можна два нижчезазначених 

мотиваційних комплексу вважати абсолютно однаковими. 

 

 
ВМ ЗПМ ЗНМ 

1. 1 2 5 

2. 2 3 4 
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Додаток Г 

Тест на визначення життєвих цінностей і мотивації професійної 

діяльності майбутнього спеціаліста-медика 

 (методика І. Сеніна, вдосконалена Л. Карпушиною, адаптована нами) 

 

1. Назвіть причини Вашого вступу до вищого медичного навчального 

закладу: 

відчуваєте покликання до майбутньої професії; 

маєте певні задатки і природні здібності до обраного виду діяльності; 

вважаєте обрану спеціальність перспективною, спрямованою у майбутнє; 

праця за обраною спеціальністю зробить кожен день цікавим, творчим, не 

схожим на інший; 

тому що опановувати спеціальність лікаря – престижно; 

за порадою батьків, близьких; 

бажання продовжувати родинну справу; 

за компанію з друзями; 

отримання диплома про вищу освіту; 

випадковість; 

інше ________________________________________________________ 

2. Чи вважаєте Ви, що маєте певні творчі здібності, задатки, якості? 

так, але вони не мають активного прояву (вкажіть, які)  

________________________________________________________ 

так, і вони яскраво виявляються (вкажіть, які)  

________________________________________________________ 

вважаю, що не маю таких якостей  

3. В яких видах діяльності Ви б могли повністю реалізувати свої здібності? 

у практичній роботі за спеціальністю; 

у науці; 

у винахідництві нових способів діагностики / лікування хвороб; 

у громадській діяльності, активному суспільному житті; 
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у благодійності, волонтерстві; 

інше____________________________________________________ 

4. Чи маєте Ви зараз бажання змінити свій вибір: 

майбутньої професії? спеціальності? ВНЗ? 

а) так 

б) ні 

Якщо «так», то чому?  __________________________________ 

5. Які якості Ви хотіли б розвинути під час навчання у медичному ВНЗ 

найбільше? 

професійні____________________________________________________ 

ділові________________________________________________________ 

творчі (клінічне, творче мислення, творчий підхід до виконання професійних 

функцій) __________________________________________ 

особистісні_____________________________________________________ 

6. Чи маєте Ви змогу розвивати свої потенційні творчі здібності під час 

навчання в медичному ВНЗ? 

так (вкажіть, які саме)  ____________________________________ 

ні (вкажіть, що цьому заважаєчастково (що, на вашу думку, потрібно 

змінити) ______________________________________________________ 

8. Що стимулює Вашу активну когнітивну позицію під час навчання в 

медичному ВНЗ? 

академічна цікавість, бажання займатися фундаментальними науками; 

інтерес до спеціальних медичних дисциплін; 

бажання досягти професійних вершин в галузі медицини у майбутньому; 

особистий приклад викладачів, їхній творчий підхід до викладання; 

можливість діалогу під час спілкування; 

допитливість; 

самостійна пізнавальна робота в позааудиторні години; 

воля батьків; 

нічого, живу за принципом «від сесії, до сесії»; 
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інше _______________________________________________________ 

8. Оцініть за п’ятибальною шкалою: 

можливість займатися самоосвітою ______________________ 

фундаментальність навчання, рівень науковості _______________ 

практичну спрямованість медичної освіти у Вашому ВНЗ_______ 

майстерність викладачів, інноваційність і проблемність викладання ____ 

рівень діалогічності у щоденному спілкуванні з викладачами  __________ 

зв’язки ВНЗ із професійним медичним середовищем  _________   

наявні можливості для духовного зростання __________________ 

рівень Вашого психологічного комфорту у ВНЗ ______________ 

бажання проводити своє дозвілля творчо  ___________________ 

можливість творчої самореалізації у ВНЗ _____________________ 

9. Що, на Вашу думку, можна вважати головною умовою прояву і 

подальшого розвитку потенційних здібностей студента (оберіть одну 

відповідь, найголовнішу): 

методи, стиль викладання навчальних предметів; 

наявний приклад шанованої людини, її творчий підхід до справи; 

позитивний вплив окремих викладачів, їхня віра у Ваші сили; 

внутрішню потребу самого студента у самовдосконаленні, його конкретні 

зусилля в цьому напрямі; 

якість і рівень організації освітнього середовища ВТНЗ; 

вплив і допомогу близьких (батьків, друзів); 

матеріальні стимули, грошову винагороду; 

 інше ______________________________________________________ 
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Додаток Д 

Діагностика рівня знань іноземних студентів-медиків про 

специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності та особливості 

спілкування під час цієї діяльності  

(розробник – Рагріна Ж. М.) 

1. Вік: 

2. Стать: 

3. Курс, спеціалізація: 

4. Як обирали спеціальність, за якою збиралися навчатися? 

а) порадили батьки / друзі 

б) сам віриішив, бо мені цікаво 

в) хочу допомагати людям  

5. Що приваблює у професії медика? 

а) взаємодія з людьми 

б) можливість допомогати людям 

в) заробітня плата 

г) умови праці 

6. Чи не розчарувалися у виборі майбутньої професії? 

а) ні 

б) ще не зрозумів 

в) розчарувався 

г) складно відповісти  

7. Чи доводилося Вам працювати за фахом (тимчасово), чи знайомі 

Ви зі специфікою майбутньої професійної діяльності на практиці? 

а) так 

б) ні 

в) трохи 

8. Якими, на вашу думку, професійними рисами має володіти 

спеціаліст-медик? 

а) відповідальність 

б) гуманність 

в) сконцентрованість 

г) освіченість  

д) компетентність  

е) ваша відповідь ______________ 

9. Що, на віашу думку, є головним у професіоналізмі медичного 

працівника: 

а) відповідність наявної освіти вимогам виконуваної роботи; 

б) професійні знання; 

в)  загальноприйняті правила професійної поведінки, дотримання 

медичної етики та деонтологічних принципів;  

г) відповідальність; 

д) професійна надійність; 

е) емпатійність і толерантність; 
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є) інше (на Вашу думку). 

10.  Які, на Вашу думку, найважливіші професійні вміння та навички 

повинен отримувати майбутній спеціаліст-медик під час мовної підготовки у 

ВНЗ? 

а) вміння спілкуватися з пацієнтом 

б) вміння діагностувати пацієнта 

в) вміння знаходити спільну мову з колегами 

г) Інша відповідь ________ 

11. Які елементи професійного спілкування, на Ваш погляд, є 

важливими в діяльності медичного працівника:  

а) знання культури спілкування; 

б) специфіку ведення професійного ділогу-розпитування; 

в) вміння знаходити конакт з пацієнтами; 

г) інше (на вашу думку): 

12.  Яким якостям у майбутній професійній діяльності Ви надаєте 

перевагу: 

а)  професійній компетентності; 

б)  комунікабельності; 

г) активності, витримці; 

д)  відповідальності 

е) володінню інформаційними технологіями; 

є) добре розвиненому критичному мисленню; 

ж) високій культурі спілкування; 

з) інше (на вашу думку). 

13. Які навчальні дисципліни, види роботи впливають на підготовку 

студентів-медиків до професійного спілкування? 

а) пропедевтика внутрінніх хвороб 

б) іноземна мова за професійним спілкуванням 

в) робота з довідковими матеріалами 

г) інше  

14. Як Ви розумієте поняття «комунікація»?  

а) вміння спілкуватися 

б) спрямованість на використання мовних засобів під час взаємодії з 

іншими 

в) розмовність 

г) інша відповідь  

15. Як Ви розумієте поняття «професійний діалог? 

а) діалог у професійній сфері  

б) діалог, пов'язаний з конкретною професійною ситуацією 

в) спілкування колег  

16. Які умови (в організації навчання, змісті програмних завдань, 

мікроклімат на заняттях тощо) необхідно створити для формування 

готовності майбутніх спеціалістів-медиків до професійного спілкування? 

а) використовувати сучасні засоби та технології навчання 

б) моделювати ситуації професіної сфери  
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в) працювати самостійно з довідковою літературою 

17. Наскільки ефективність праці медика, на Вашу думку, залежить від 

рівня готовності до професійного спілкування:  

а) на 10%;  

б) на 25%;  

в) на 50% 

г) на 75   

д) на 100%  

          18. Які моменти в процесі підготовки заважають формуванню 

готовності майбутніх спеціалістів-медиків до професійного спілкування?  

а) відсутність сучасного обладнання 

б) некомпетентність викладачів 

в) відсутність мотивації у студентів до роботи за фахом 

г) інше  

          19. Які, на Вашу думку, форми навчання і види роботи найбільше 

сприяють професійній підготовці спеціалістів-медиків? 

а) робота з комп’ютерними  тренажерами 

б) робота в групах на занятті 

в) самостійна робота 

г) рольові ігри  

д) ситуативне моделювання 

е) інше 

          20. Чи відчуваєте Ви себе комунікабельною людиною?  

          а) так 

          б) ні 

          в) трохи 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ! 
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Додаток Е 

Вибірка з комплексу практичних вправ та завдань, спрямованих на 

виявлення рівня у іноземних студентів володіння вміннями та 

навичками, необхідними для ведення спілкування у професійні 

Мета діагностичного зрізу – визначити рівень сформованості 

комунікативної готовності іноземних студентів-медиків до ведення 

професійного спілкування (просунутий етап навчання). 

У процесі діагностики перевіряються мовні, мовленневі та 

комунікативні навички та уміння.  

Вміння і навички, пов'язані з розумінням мовного матеріалу: робота з 

фонетичними, базовими лексичними і граматичними конструкціями 

професійної сфери. 

Вміння і навички, пов'язані з розумінням мовленнєвого матеріалу: 

робота з аудіювання, розпізнавання усного мовлення (розуміння реплік 

співрозмовника), оперування мовленнєвими кліше професійної сфери. 

Власне комунікативні вміння і навички: реалізовувати тактику 

мовленнєвої поведінки, характерної для непідготовленого спілкування, 

слухати і розуміти інформацію, ініціювати та вести діалог-розпитування, 

оформлювати запит інформації, формулювати короткі та повні відповіді на 

загальні, спеціальні або альтернативні запитання, ставити питання згідно з 

заданою ситуацією, передбачаючи мовленнєву поведінку співрозмовника, 

вибирати і використовувати адекватні мовленнєві зразки згідно з заданою 

ситуації тощо.  

Структура діагностичного контролю та інструкції з його виконання 

Блок 1 (Завдання 1 – 2) перевіряє навички та вміння, пов'язані з 

відпрацюванням  фонетичних та вимовних норм. 

Завдання 1 перевіряє вміння студентів точно і правильно сприймати 

чуже мовлення. Час виконання – 5 хвилин (з розрахунку 1 хв. на одну групу 

слів). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 
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Завдання 2 перевіряє вміння студентів точно і правильно розуміти 

інтонацію. Час виконання – 5 хвилин (з розрахунку 1 хв. на одну групу слів). 

Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Блок 2 (Завдання 1–5) перевіряє вміння, пов'язані з відпрацюванням 

лексичного і граматичного матеріалу курсу. 

Завдання 1, 2, 3, 4 перевіряють знання лексичних і термінологічних 

одиниць професійного мовлення медиків. 

Завдання 1 перевіряє навички та вміння оперувати необхідним 

лексичним матеріалом курсу. Час виконання – 5 хвилин (з розрахунку 0,5 хв. 

на відновлення одного слова). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 2 перевіряє вміння розуміти значення слів-термінів, 

знаходити їхні еквіваленти у рідній мові (перевіряється обсяг словникового 

запасу). Час виконання – 5 хвилин (з розрахунку 0,5 хв. на одне слово для 

роботи зі словником). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 3 перевіряє вміння на основі запропонованої дефініції 

визначати (називати) термін (перевіряється обсяг і якість словникового 

запасу). Час виконання – 5 хвилин (з розрахунку 1 хв. на одну дефініцію). 

Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 4 перевіряє вміння знаходити відповідності між розмовним 

мовленням хворого і професійним мовленням лікаря. Час виконання – 5 

хвилин (з розрахунку 1 хв. на одну групу слів). Форма виконання – 

комп'ютерний тренажер. 

Завдання 5 перевіряє вміння оперувати граматичними конструкціями 

професійного спілкування (знання прийменниково-відмінкової системи). Час 

виконання – 10 хвилин (з розрахунку 1 хв. на одне питання). Форма 

виконання – комп'ютерний тренажер. 

Блок 3 (Завдання 1–5) перевіряє вміння, пов'язані з оперуванням 

мовленнєвим матеріалом курсу. 



233 

Завдання 1 перевіряє вміння ініціювати питальну репліку лікаря. Час 

виконання – 5 хвилин (з розрахунку 1 хв. на одну репліку). Форма 

виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 2 перевіряє вміння студента визначати мікротеми спілкування 

та ініціювати професійний діалог-розпитування. Час виконання – 5 хвилин (з 

розрахунку 1 хв. на одну репліку). Форма виконання – комп'ютерний 

тренажер. 

Завдання 3 перевіряє вміння студента логічно вибудовувати 

професійний діалог. Час виконання – 15 хвилин (з розрахунку 5 хв. на один 

діалог). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 4 перевіряє вміння студента аналізувати і трансформувати 

інформацію із запису в медичній карті. Час виконання – 10 хвилин (з 

розрахунку 5 хв. на один запис). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Завдання 5 перевіряє вміння студента виокремлювати необхідну 

інформацію з діалогу. Час виконання – 10 хвилин (з розрахунку 5 хв. на один 

діалог). Форма виконання – комп'ютерний тренажер. 

Загальний час виконання контролю – 80 хвилин. 

Приклади завдань, наведених у комп’ютерних тренажерах  

Блок 1 

Завдання 1. Ви почуєте три слова, з яких два слова починаються з 

однієї і тієї ж приголосної. Виберіть третє слово, яке відрізняється. 

Наприклад: 

а. хворати 

б. хворий 

в. захворювання 

Завдання 2 Ви почуєте три фрази, одна з яких інтонаційно відрізняється 

від двох інших. Визначте цю фразу: 

а. Хворий скаржиться на біль в правому підребер'ї. 

б. Хворого турбують гострі болі 

в. На що ви скаржитеся? 
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Блок 2 

Завдання 1. На екрані представлено слова-терміни (назви симптомів 

захворювань або захворювань різних систем) з перемішані буквами. 

Відновіть правильну послідовність літер і визначте симптом / захворювання. 

Шкалеь – кашель 

 

Завдання 2 На екрані наведено слова-терміни (назви органів, симптомів 

або захворювань різних систем) і їхні еквіваленти різними мовами. Знайдіть 

відповідні пари і виберіть їх. 

1. легені                          А) bronchus (англ.) – bronches (фр.) – 

bronquios (ісп.) 

 

2. бронхи                       Б) heart (англ.) – cœur (фр.) – corazón (ісп.) 

 

3. серце                          В) lungs (англ) – poumons (фр) – pulmones 

(ісп) 

 

Відповіді: 1 - В, 2 - А, 3 - Б. 

Завдання 3 На екрані наведено фрази-дефініції медичних термінів. 

Закінчить фрази, вибравши відповідний термін. 

  Якщо у хворого сильно і часто б'ється 

серце, значить у нього ... 

тахікардія 

 

пневмонія 

 

гіпертонія 

 

Завдання 4. На екрані наведено фрази, що належать до професійного та 

розмовного мовлення. Знайдіть відповідності розмовного мовлення хворого і 

професійного мовлення лікаря. 

болить під ребрами справа   нудота 

мене нудить  інспіраторна задишка  

задишка з’являється, коли я роблю вдих  біль у правому підребер’ї 
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Завдання 5. На екрані наведено початок фрази. Оперуючи знаннями 

про прийменниково-відмінкове управління, із запропонованих варіантів 

виберіть правильний. 

 1) Хворий скаржиться на ... 

а) задишку 

б) задишка 

в) задишки 

2) Біль віддає в ... 

а) рука 

б) руку 

в) руках 

… 

Блок 3 

Завдання 1. На екрані наведено фрази без початкового питального 

слова. Із запропонованих варіантів виберіть правильне і створіть питальну 

репліку лікаря. 

Лікар: ... Ви скаржитесь? 

Пацієнт: на болі в серці 

а) що 

б) на що 

в) де 

г) чому 

Завдання 2. На екрані наведено низку питань. Виберіть усі можливі 

варіанти питальної репліки лікаря про іррадіації болю 

× Куди іррадіює біль? 

× Куди віддіє біль? 

 Який біль Ви відчуваєте?  

 Де Ви відчуваєте біль?  

 Коли біль з’являється?  
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Завдання 3. На екрані наведено виписку з медичної карти і діалог-

розпитування, репліки в якому перемішані, відновіть його за записом в 

медичній карті. 

Завдання 4.  Студенти слухають аудіо-діалог лікаря з пацієнтом, при 

цьому на екрані комп'ютера представлені назви основних скарг захворювань 

будь-якої з систем. Завдання полягає в знаходженні і виборі скарг, озвучених 

в тексті. 

Завдання 5. Після прослуховування діалогу в запису, студентам 

пропонується низка запитань, відповіді на які вже прозвучали в тексті. 

 

Завдання діагностичного зрізу для іноземних студентів спеціальності 

«Лікувальна справа» (російськомовна форма навчання) 

 

Задание 1. Закончите фразу 

1. Он жалуется … (боль в области сердца). 

__________________________________________________________________ 

2. Он чувствует боль …(область затылка). 

__________________________________________________________________ 

3. У …(я) болит печень. 

__________________________________________________________________ 

4. Боль отдает … (правая половина тела). 

__________________________________________________________________ 

5. Боль иррадиирует …(виски, затылок, правая половина головы). 

_______________________________________________________________ 

6. Больной откашливает (слизистая мокрота). 

__________________________________________________________________ 

7. Одышка возникает … (физическая нагрузка). 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. По ответам больного восстановите вопросную реплику врача 

а) 

1. -______________________________________________________________ 

- У меня болит сердце. 

 

2. -_____________________________________________________________ 

- За грудиной. 

3. -_____________________________________________________________ 

 - Сердце сжимает и колет. 
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4. -_____________________________________________________________ 

- На сердце давит. 

5. -_____________________________________________________________ 

Когда иду быстро или поднимаюсь по лестнице. 

 

б) 

1. - _______________________________________________________________ 

- Да, бывает. 

2. - ______________________________________________________________ 

- Начинает болеть в затылке, а потом постепенно боль распространяется на 

всю голову. 

3. - _______________________________________________________________ 

- В затылок давит, иногда сжимает всю голову как в тисках, а иногда в висках 

пульсирует. 

4. - _______________________________________________________________ 

- Бывает, что острая, но чаще тупая. 

5. - _______________________________________________________________ 

- Когда только начинается приступ, она слабая. Но если я не выпью таблетку, 

то постепенно боль усиливается и становится очень сильной, непереносимой. 

6. - _______________________________________________________________ 

- Анальгин или ещё что-нибудь, содержащее анальгин. 

7. - _______________________________________________________________ 

- Да, мерял, давление нормальное. 

8. - _______________________________________________________________ 

- Иногда отдает в висок, простреливает. 

-9.  _______________________________________________________________ 

- Почти всегда в правый. 

10. - ______________________________________________________________ 

- Несколько раз в неделю, а иногда и в один день по несколько раз.  

 

Задание 3. Используя профессиональную форму записи в историю болезни, 

напишите о жалобах больного на головную боль. 

Образец: У меня давит в затылке. – Больной жалуется на боль давящего 

характера в области затылка. 

Голову «тисками сжимает»,                  

Голова как « в тисках»  

Голову «обручем давит»                          

В голове пульсирует                               

В голове прострелы                                

В голове жжет                                        

Голову распирает                                   

 

Слова для справок: сжимающая, давящая, пульсирующая, стреляющая, 

жгучая, распирающая.  
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Задание 4.  Найдите в колонке справа симптомы, соответствующие 

жалобам  больного. 

У меня очень колет в груди.                                    Недомогание. 

Я   не сплю по ночам.                                               Постоянный кашель.     

У меня першит  в горле.                                           Сильная боль в  груди 

Ночью я сильно потею.                                            Мокрота с кровью. 

Я все время кашляю.                                                Боль в правом   

                                                                                    нижнебоковом  отделе. 

Я чувствую недомогание.                                        Обильное выделение 

мокроты 

Я откашливаю мокроту красного цвета.                Бессонница.  

У меня болит правый бок снизу.                            Потливость.   

У меня выделяется очень много мокроты.            Першение. 

 

Задание 5. На месте пропусков вставьте подходящие по смыслу слова в 

правильной форме. 

Больной ____________ боли в сердце, сердцебиение. Его также 

_____________ шум в ушах. Иногда у него ____________ голова. Пациент 

____________, что боль всегда ____________ в левое плечо. Врач 

____________ больного, чтобы правильно ____________ диагноз. 

Слова для справок: болеть, бывать, беспокоить, жаловаться, говорить, 

расспрашивать, поставить иррадиировать. 

Бланк експертної оцінки діагностичного контролю 

Максимальна кількість балів – 120 / 10 балів за кожне завдання 
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Бланк експертної оцінки діагностичного контролю 

іноземних студентів спеціальності «Лікувальна справа» (російськомовна 

форма навчання), 

Максимальна кількість балів –  100/ 20 балів за кожне завдання 

 

Примітка до бланку оцінювання 

 

Критеріями оцінки виконання завдань є: 

1) адекватність вирішення поставленого завдання; 

2) повнота розуміння і правильність виконання завдання; 

3) ступінь володіння необхідним мовним (фонетичним, лексичним, 

граматичним) і мовленнєвим матеріалом – володіння необхідним лексичним / 

термінологічним мінімумом, запасом конкретних граматичних конструкцій і 

мовленнєвих кліше, необхідних для вибудовування професійного діалогу 

4) готовність до ситуативного спілкування в рамках досліджуваної 

сфери, тобто володіння набором мовленнєвих моделей, властивих тій чи 

іншій ситуації професійного спілкування 

5) готовність до вільного, імпровізованого використання відповідних 

навичок і вмінь ведення діалогу в рамках професійної діяльності. 
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Додаток Ж 

Приклади завдань білетів практичного іспиту  

для іноземних студентів ІІІ курсу 
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Додаток З 

Методика діагностики рефлексивності  особистості 

(за А. В. Карповим) 

Опис методики 

Методика діагностики рефлексивності А.В. Карпова спрямована на 

вимірювання індивідуального рівня здатності до рефлексивності. 

Дослідниками обґрунтовано залежність між рівнем розвитку рефлексивності 

та результативними параметрами, а також процесуально-стильовими 

особливостями професійної діяльності. 

Інструкція до тесту 

Вам належить дати відповіді на кілька тверджень опитувальника. У 

бланку відповідей напроти номера питання проставте, будь ласка, цифру, 

відповідну Вашого варіанту відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – 

швидше невірно; 4 – не знаю; 5 – швидше вірно; 6 – вірно; 7 – абсолютно 

вірно.  

Довго не замислюйтесь над відповідями. Пам'ятайте, що правильних 

або неправильних відповідей у даному випадку бути не може. 

Тестовий матеріал 

Питання 
1

1–7 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї; 

хочеться її з ким-небудь обговорити. 

 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 

відповісти перше, що прийшло в голову. 

 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я 

зазвичай подумки планую майбутню розмову. 

 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можуть відволіктися від 

думок про нього. 

 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, 

мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка 

думок. 

 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі. 

 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 
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Питання 
1

1–7 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хто-небудь незадоволений 

мною. 

 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.  

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план. 

 

12. Я віддаю перевагу діяти, а не розмірковувати над причинами своїх 

невдач. 

 

13. Я досить легко приймаю рішення відносно дорогої покупки.  

14. Як правило, щось задумав, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти. 

 

15. Я турбуюся про своє майбутнє.  

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою прийшла в голову думкою. 

 

17. Іноді я приймаю необдумані рішення.  

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

наводячи все нові і нові аргументи на захист своєї точки зору. 

 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в 

ньому винен, я в першу чергу починаю з себе. 

 

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обдумати і зважити. 

 

21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу 

передбачити, якої поведінки очікують від мене оточують. 

 

22. Буває, що, обдумуючи розмову з іншою людиною, я як би подумки 

веду з ним діалог. 

 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 

викликають у інших людях мої слова і вчинки. 

 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково 

подумаю, якими словами це краще зробити, щоб його не образити. 

 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винним. 

 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.  

 

Обробка результатів тесту 

З цих 27-и тверджень 15 є прямими (номери питань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 



244 

14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні твердження, що необхідно 

враховувати в процесі обробки результатів, коли для отримання 

підсумкового балу додаються в прямих питаннях цифри, які співвідносяться 

з відповідями опитуваних, а в зворотних – значення, які заміняються на ті, 

що отримуються під час інверсії шкали відповідей (таблиця З.1). 

Таблиця З.1 

Інверсійна шкала відповідей 

Виставлений бал 1 2 3 4 5 6 7 

Інверсійний бал 7 6 5 4 3 2 1 

 

Після підрахунку суми балів визначається рівень розвитку 

рефлексивності: 

113 і нижче балів – низький рівень; 

114-139 балів – середній рівень; 

140 і вище балів – високий рівень. 
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Додаток И 

Тест на визначення рівня самооцінки майбутніх медичних працівників 

 (за методикою Л. Столяренко, адаптованою Р. Слухенською,  

модифікованою нами) 

 

Відповідаючи на запитання, оцінюйте свої відповіді за такою шкалою:  

«дуже часто» – 4 бали; «часто» – 3 бали; «інколи» – 2 бали; «рідко» – 1 

бал; «ніколи» – 0 балів. 

1. Я часто хвилююся даремно. 

2. Я хвилююсь за своє професійне майбутнє. 

3. Мені хочеться, щоб мої друзі й колеги підбадьорювали мене. 

4. Я боюся виглядати некомпетентним у професійній діяльності 

в медицині. 

5. Мої однокурсники знають набагато бідльше, ніж я. 

6. Як шкода, що багато людей не розуміють мене. 

7. Відчуваю, що я не вмію як слід розмовляти з людьми. 

8. Люди чекають від мене дуже багато. 

9. Відчуваю себе менше здібним (щодо майбутньої професії), ніж мої 

однокурсники. 

10. Мені здається, що зі мною має статись якась прикрість. 

11. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене. 

12. Я відчуваю, що люди говорять про мене за моєю спиною. 

13. Я не відчуваю себе в безпеці. 

14. Мені ні з ким поділитися своїми думками. 

15. Люди не особливо цікавляться моїми досягненнями. 

Щоб визначити рівень своєї самооцінки, потрібно скласти всі бали за 

відповідями. 

Якщо Ви нарахували менше 10 балів, Вам треба позбутися почуття 

переваги над оточуючими, зазнайства, хвастощів. Візьміть за правило: будь-
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яка конфліктна ситуація виникла з іскри яку Ви самі висікли або допомогли її 

розпалити. 

Якщо сума балів перевищує 30, то Ви себе недооцінюєте. Набрана 

кількість балів від 10 до 30 свідчить про психологічну зрілість, яка 

виявляється насамперед в адекватності, реалістичній оцінці своїх сил, 

можливостей, зовнішності. Вам під силу серйозні справи.  



247 

Додаток К 

Вибірка з комплексу вправ та завдань, розроблених за допомогою 

програмних засобів навчання 
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 Завдання з використанням програмної оболонки Smart Notebook 
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 Завдання з використанням інтерактивної платформи Learningapps 
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252 

 

Приклади завдань з комп’ютерного тренажеур з перевірки знань (на 

основі використання програмної оболонки MyTest)  
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Додаток Л 

Перелік тем навчальних бесід 

(згідно з навчальними планами І семестру ІІ курсу)  

1. Імунітет – захист організму (Запит необхідної інформації.  Виклад і 

аргументація точки зору). 

2. Хвороби імунної системи (Характеристика процесу / явища за 

запропонованим планом і з використанням додаткової літератури). 

3. Корекція імунної системи людини (Формулювання узагальнюючого 

висновку). 

4. Трансплантація органів і тканин (Порівняння фактів з вираженням власної 

думки і спростування). 

5. Обов’язок і відповідальність лікаря (Вираження власної думки про факт / 

подію). 

6. Рак – проблема століття (Побудова монологічного висловлювання на 

основі ключових положень тексту). 

7. Проблема відновлення організму (Посилання на джерело інформації. 

Виправлення помилкових тверджень). 
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Додаток М 

Перелік  тем навчальних дискусій 

(згідно з навчальними планами ІІ курсу)  

 

1. Навіщо людині тимус? 

2.  Гіпотермія. Холод – означає безсмертя? 

3. Імунокорекція – майбутнє медицини. 

4. На шляху до профілактики раку. 

5. Як народити здорову дитину. 

6. Від чого ми занурюємося у сон. 

7.  Проблеми трансплантології. 
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Додаток Н 

Вибірка з комплексу мультимедійних презентацій 

(згідно з навчальними планами ІІ семестру ІІ курсу)  

Тематика комплексу 

Заняття 1 

Комунікативна тема: Опис функцій медичних установ відповідно до типу; 

опис дій лікаря та хворого. 

Лексична тема: Класифікація лікувальних установ. Лікарня. Поліклініка. 

Диспансер. 

Заняття 2 

Комунікативна тема: З’ясування та запис паспортних даних хворого в 

історію хвороби. 

Лексична тема: Реєстрація хворих у лікувальних установах. 

Заняття 3 

Комунікативна тема: Характеристика стану здоров’я хворого на основі 

симптомів захворювання. 

Лексична тема: Захворювання органів серцево-судинної системи: 

гіпертонічна хвороба. 

Заняття 4 

Комунікативна тема:Характеристика стану здоров’я хворого на основі 

симптомів захворювання. 

Лексична тема: Захворювання органів серцево-судинної системи: 

стенокардія. 

Заняття 5 

Комунікативна тема:Характеристика стану здоров’я хворого на основі 

симптомів захворювання.  

Лексична тема: Захворювання органів серцево-судинної системи: інфаркт 

міокарду. 

Заняття 6 

Комунікативна тема:Складання опитувальника про скарги хворого. 

Лексична тема Захворювання органів дихальної системи: бронхіт. 

Заняття 7 

Комунікативна тема: Опис змін у стані органів хворого. 

Лексична тема:  Захворювання органів системи травлення: гастрит. 

Заняття 8 

Комунікативна тема: Як надати рекомендацію хворому. 

Лексична тема:  Захворювання органів системи травлення: виразкова 

хвороба.  

Заняття 9 

Комунікативна тема:Як повідомити про відхилення у перебігу 

захворюванні. 

Лексична тема:  Інфекційні захворювання: гепатит. 

Заняття 10 
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Комунікативна тема: Як повідомити про супутні симптоми. 

Лексична тема:  Захворювання органів сечовидільної системи: нефрит 

Заняття 11 

Комунікативна тема: Як скласти повідомлення про клінічні ознаки 

захворювання. 

Лексична тема:  Дитячі хвороби. 

 

Приклади мультимедійного супроводу занять 

Занятие 1. Больница. Поликлиника. Диспансер (4 часа) 

Задание 1. Запомните следующие конструкции. Приведите примеры 

 

Задание 2. Обратите внимание! 

 

 

Задание 3. Запомните! 
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Задание 4. Это важно знать! 
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Задание 5. Работа с текстом. Запишите определение. 

 

Задание 6. Работа с текстом. Выпишите из текста необходимую информацию.  

 

Задание 7. Работа с текстом. Запишите определение. 

 

Задание 8. Работа с текстом. Запишите определение. 
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Занятие 4. Стенокардия (4 часа) 

Задание 1. Запомните, как называются органы сердечно-сосудистой системы, 

какие функции они выполняют. Скажите, какие заболевания связаны с 

каждым из органов.  

 

Задание 2. Обратите внимание на то, как рассказать о месте и 

распространении  боли. Запомните, как используются конструкции 

«локализоваться (где), иррадиировать (куда)». Приведите и запишите 

примеры.  
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Локализоваться

Пример:

Иррадиировать

Пример:

 

Задание 3. Подберите синонимы 

Аускультация

Перкуссия

Пальпация

 

Задание 4. Обратите внимание на глаголы, которые использует врач при 

расспросе. Объясните их значение. Составьте вопросы врача, используя их.  

Глагол Вопрос врача

Жаловаться

Появляться / 
возникать 

Продолжаться

Локализоваться

Иррадиировать

Прекращаться  

Задание 5. Запишите подробные жалобы больных. 
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Локализация и иррадиация боли: 

Характер и интенсивность боли: 

Причины и время появления боли: 

 

Задание 6. Запишите данные осмотра больного при стенокардии. 

Аускультация

Пальпация

Перкуссия

 

Артериальное давление

Пульс

 

Задание 7. Трансформируйте жалобы пациента в профессиональную речь 

врача.  
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Говорит 
пациент

Говорит  врач

Болит грудь (за

грудиной)

Болит сердце

Болит под ложечкой

Боль проходит

(уходит)

Боль отдаёт

 

Занятие 5. Инфаркт миокарда (4 часа) 

Задание 1. Посмотрите на глаголы, представленные на экране. Объясните их 

значение. Скажите, какая боль может быть по характеру? Запишите.  

 

Обратите внимание!  

 

 

Задание 2. Используя материал учебника, скажите о классификации боли. 
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Запомните! 

 

Это важно!!! 

Обратите внимание на то, какие вопросы может задать врач для выяснения 

характера, интенсивности, продолжительности боли. Запомните их.  

 

 

Занятие 6. Бронхит (4 часа) 
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Задание 1. Запомните, как называются органы пищеварительной системы. 

Скажите, какие заболевания связаны с каждым из органов.  

 

Задание 2. Подберите синонимы 

 

Задание 3. Обратите внимание на  характеристики симптомов «кашель» и 

«мокрота». 

Скажите: кашель (какой?) -  кашель бывает (каким?), мокрота (какая?) – 

мокрота бывает (какой?) 
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Задание 4. Обратите внимание на  характеристики симптомов «одышка», 

«дыхание» и «хрипы». 

Скажите: одышка (какая?) – одышка бывает (какой?),дыхание (какое?) – 

дыхание бывает (каким?),хрипы (какие?) – хрипы бывают (какими?) 

 

Задание 5. Запишите, что такое бронхит. Каковы причины бронхита?  

 

Задание 6. Запишите подробные жалобы больных. 
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Задание 7. Запишите данные осмотра больного при бронхите. 

 

Это важно!  

 

Задание 8. Распределите фразы по группам 
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Задание 9. Найдите соответствия жалоб пациента и записи врача в 

медицинскую карту больного 

 

Задание 10. Обратите внимание на то, какие команды использует врач при 

осмотре.  

 

Задание 11.  Образуйте и запишите команду врача 
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Задание 12.  Обратите внимание на то, какие команды-запреты использует 

врач при осмотре.  

 

Задание 13.  Образуйте команду-запрет врача 
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Додаток П 

Програма дистанційного онлайн-спецкурсу з самостійної роботи  

«Вступ до фаху: наукове мовлення» 

 

 (для студентів ІІ курсу, спеціальності «Лікувальна справа») 

 

(60 годин) 

 

Факультет: ІІ міжнародний, спеціальність «Лікувальна справа» 

 

Розробник: викл. Рагріна Ж. М. 

 

Зміст онлайн-спецкурсу 

 

1. Загальна характеристика онлайн-курсу 

 1.1. Мета та призначення курсу 

 1.2. Знання та вміння 

 1.3. Технічне забезпечення 

 1.4. Навчально-методичний супровід 

 1.5. Глосарій 

2.  Зміст онлайн-курсу: теми, види робіт, години 

3. Контроль та оцінювання онлайн-курсу 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСУ 

 1.1. Мета та призначення курсу 

Мета: відпрацювання та закріплення мовних та мовленнєвих навичок 

та вмінь, отриманих під час практичних занять.  

Призначення курсу:для іноземних студентів ІІ курсу, спеціальності 

«Лікувальна справа».  

Під час навчання закріплюються знання, удосконалюються мовні, 

мовленнєві та комунікативні навички та вміння, розширюється обсяг 

загальновживаної та професійної лексики, відпрацьовуються навички та 

вміння роботи з текстами різної тематики.   
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Усі матеріали курсу автентичні та  відібрані відповідно до 

комунікативних потреб іноземних студентів-медиків в умовах навчання мови 

за фахом.  

1.2. Знання та вміння 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати:  

–  граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів суспільно-побутової, публіцистичної та професійної 

сфери; 

–  широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

вміти: 

2. Мовлення: а) ставити  питання; б) будувати діалоги медичного 

характеру (медичних огляд хворого); в) робити повідомлення медичного 

характеру в рамках тематики передбаченою тематичним планом. 

3. Читання: а) читати адаптовані тексти медичного характеру з 

високим ступенем самостійності; б) читати адаптовані тексти медичного 

характеру із задовільним рівнем розуміння; в) мати широкий активний 

словниковий запас читання адаптованих текстів медичного характеру; г)  

переглядати великі за обсягом тексти, щоб знайти необхідну інформацію. 

4. Письмо:а)  анотувати та реферувати тексти різних сфер; б) фіксувати  

інформацію, отриману під час читання тексту; в) складати письмове 

повідомлення, що відображає певний комунікативний намір. 

5. Граматика:  володіти лексико-граматичними структурами та кліше, 

необхідними для розуміння текстів та спілкування.  

6. Лексика: володіти широким діапазоном словникового запасу 

медичної термінології а також лексики повсякденного вжитку. 

 1.3. Технічне забезпечення 
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Технічне забезпечення курсу: персональний комп’ютер або інший 

аналогічний пристрій з операційною системою; доступ до мережі Internet. 

 1.4. Навчально-методичний супровід 

 Навчально-методичний супровід курсу: графічні зображення, 

аудіовізуальна підтримка, презентації, схеми, таблиці, алгоритми лексико-

граматичного практикуму.  Теоретичний матеріал наведено у вигляді схем та 

таблиць на кшталт «Зверніть увагу», «Запам’ятайте». 

1.5. Глосарій 

Тематичний словник термінів, перелік  

 

2. ЗМІСТ ОНЛАЙН-КУРСУ 

Таблиця П.1 

 

 

  

№

п/п 

Тема Вид роботи Кількість 

годин 
1. Доки не приїхав лікар. Робота з текстом професійної сфери. 

Поділ тексту на змістовні частини. 

Робота зі змістовними частинами 

тексту. Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 

 

4 

2. Прорив у боротьбі з 

раком 

 

 

Робота з науково-публіцистичним 

текстом.  Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн 
4 

3. Сучасні методи 

боротьби з раком 

 

Робота з науково-публіцистичним 

текстом.  Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн 
4 

4. Стимулятори для 

імунітету. 

Робота з текстом професійної сфери. 

Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн 
4 

5. Скарги хворого. Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн. Заповнення статистичної карти 

хворого. 
6 
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Продовження таблиці П.1 

 

3. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ 

1. Поточний контроль здійснюється за допомогою онлайн-тестів різних 

типів та рівнів складності. Кожне завдання оцінюється системою окремо. 

Загальна оцінка з кожної теми курсу складається з суми завдань цієї теми.  

 2. Підсумковий контроль здійснюється після проходження курсу та 

отримання позитивного (достатнього) результату. Відбувається  на 

аудиторному занятті в комп’ютерному класі.  

 3. Загальна оцінка з курсу обчислюється за традиційної шкалою 

оцінювання самостійної роботи студента та відповідно до балів ESTC. 

Підсумкова оцінка з курсу  є частиною підсумкової оцінки з модулю.  

Конвертація традиційної оцінки в бали ESTC за СР 

4,9 – 5,0 – 10 балів 

4,7 – 4,8 – 9 балів 

4,5 – 4,6 – 8 балів 

6. Розпитування хворого із 

захворюваннями  

органів серцево-

судинної системи. 

Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн. З'ясування паспортних даних 

та скарг хворого, їх запис у медичну 

карту. 

6 

7 Розпитування   хворого 

із захворюваннями  

органів дихальної 

системи. 

Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн. Складання діалогу «лікар-

хворий». 
6 

8 Розпитування  хворого із 

захворюваннями  

органів травлення. 

Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн. Складання діалогу «лікар-

хворий» на основі запису в історії 

хвороби. 

6 

9 Розпитування хворого із 

захворюваннями  

органів сечовидільної 

системи 

Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн. Оформлення запису в історії 

хвороби на основі діалогу. 
6 

10. Дитячі хвороби. Виконання вправ та завдань у режимі 

онлайн 
6 

11. Трансплантологія Робота з науково-публіцистичним 

текстом Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн 
6 
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4,3 – 4,4 – 7 балів 

4,1 – 4,2 – 6 балів 

3,9 – 4,0 – 5 балів 

3,6 – 3,8 – 4 бали 

3,4 – 3,5 – 3 бали 

3,2 – 3,3 – 2 бали 

3,0 – 3,1 – 1 бал 

< 3,0 – 0 балів 
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Додаток Р 

Приклад сценарію проведення ділової гри з моделювання професійного 

діалогу-розпитування 

Розробник: Рагріна Ж.М., викладач кафедри мовної підготовки ЗДМУ 

Мета гри: відпрацювати комунікативні навички складання 

професійного діалогу-розпитування 

Очікувані результати: побудова повного професійного діалогу-

розпитування пацієнта з захворюванням органів системи травлення.  

Технічне забезпечення: інтерактивний проектор з мультимедійними 

презентаціями та аудіовізуальним супроводом.  

Хід гри 

1. Вступне слово викладача  (наводиться аргументація доцільності 

проведення даної гри, висвітлюється мета). 

2. Розподіл на групи (лікарі та пацієнти). Кожен учасник обирає картку 

з зображення лікаря або пацієнта. 

3. Перед початком гри кожній команді пропонується згадати основні 

правила складання професійного діалогу-розпитування, повторити 

найважливіші мовленнєві кліше професійної сфери.  

4. Обговорюються критерії оцінювання: грамотність, точність, повнота 

складання діалогу; володіння мовними та мовленнєвими кліше професійної 

сфери; знання культури професійного діалогу тощо. 

5. На проекторі демонструється завдання. 
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6. Перед початком розігрування ситуацій студентам пропонується 

підказка за допомогою підготовлених завдань 

 
 

6. Студенти працюють у групах. Готуються до виступу. Час на 

підготовку до 10 хвилин. 

7. Презентація виступів. Корекція помилок здійснюється викладачем та 

іншими студентами.  

8. Обговорення та вибір кращих.  

9. Нагородження переможців та заохочення усіх учасників. 
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Додаток С 

Програма дистанційного Онлайн-спецкурсу «Професійне спілкування 

«Лікар – хворий» для студентов ІІІ курсу 

1 кредит, 30 годин 

Розробник: Рагріна Ж. М. 

Комунікативні теми: «Інформації про характеристику дихальної 

системи та  її склад», «Запит інформації про захворювання органів дихальної 

системи», «Запит інформації про основні симптоми захворювань органів 

дихальної системи», «Моделювання запиту хворого з використанням різних 

типів запитань», «Запит інформації про загальні скарги, стан хворого»,«Запит 

інформації про кашель та мокроту»,«Запит інформації про задишку  та біль». 

Граматичні теми: «Граматичний практикум з використання моделей 

вираження місцезнаходження та кваліфікації за складом», модель «У кого що 

(яке захворювання)?»; дієслово «хворіти (коли?, чим?)»; «болить (що?, де?)», 

«Структура загального, спеціального та альтернативного питання», дієслова 

«бути, бувати», моделі «Хто скаржиться на що?», «Кого турбує що?» тощо; 

Лексичні теми: «Дихальна система», «Легені», «Захворювання органів 

дихання», «Основні симптоми захворювань органів дихання», «Гострий 

бронхіт». 

Мета курсу: формування у іноземних студентів комунікативних 

навичок та вмінь, необхідних для здійснення професійного спілкування 

«Лікар – хворий». 

Онлайн-спецкурс призначений для іноземних студентів-медиків ІІІ 

курсу медичного факультету спеціальності «Лікувальна справа». 

Зміст курсу спрямований на підготовку студентів-медиків до 

професійного спілкування, трансформацію професійного та розмовного 

мовлення, розширення обсягу професійної та розмовної лексики, навчання 

навичок професійного діалогу лікаря з пацієнтом, що дозволяє запитувати 

інформацію про скарги хворого, розуміти його відповіді, уточнювати, 
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узагальнювати інформацію, давати рекомендації, робити професійний запис 

в історії хвороби. 

Усі матеріали відібрано з урахуванням комунікативних потреб 

іноземних студентів в умовах професійного спілкування в ситуації 

«Розпитування хворого». 

Зміст дистанційного онлайн-спецкурсу:  

Розпитування хворого з захворюваннями системи органів дихання (28 годин) 

Тема №1 «Комунікативно-граматичний аспект «Система органів 

дихання» – 4 години, 2 заняття 

Мета: знайомство з базовою лексикою (термінологічний та дієслівно-

іменниковий мінімум), з лексико-граматичними модулями для вираження 

місцезнаходження, кваліфікації за складом, опису, характеристики системи 

та її складників.  

Заняття 1 «Дихальна система». 

Заняття 2 «Лексико-граматична робота з текстом «Легені». 

Тема №2 «Комунікативно-граматичний аспект «Симптоми 

захворювань органів системи дихання» – 12 годин, 6 занять. 

Мета: знайомство з базовою лексикою «Захворювання органів дихання 

та їхні симптоми», навчання розпитування хворого про основні симптоми 

захворювань дихальної системи, практичного використання дієслівних 

конструкцій для виразу характеристикам наявності або відсутності певних 

ознак, відпрацювання навичок використання питальних речень з питальними 

словами та без них.  

Заняття 1 «Захворювання органів системи дихання». 

Заняття 2 «Основні симптоми захворювання органів системи дихання». 

Заняття 3 «Загальні, спеціальні та альтернативні питання під час запиту 

інформації про скарги хворого з захворюванням органів системи дихання». 

Заняття 4 «Лексико-граматична робота з текстом-описом «Основні 

симптоми захворювань системи органів дихання». 
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Заняття 5 «Лексико-граматичний практикум на базі тексту-опису 

«Основні симптоми захворювань системи органів дихання». 

  Заняття 6 Тест для самоконтролю з теми «Симптоми захворювань 

системи органів дихання. 

Тема № 3 «Комунікативно-граматичний аспект  «Основні скарги 

хворого з захворюванням системи органів дихання» – 8 годин, 4 заняття. 

Мета: знайомство з базовою лексикою з теми, з формами професійного 

запису про скарги хворого в історію хвороби, розширення навичок ведення 

діалогу-розпитування хворого про скарги; формування вмінь 

використовувати конструкції зі значенням кваліфікації. 

Заняття 1 «Основні скарги хворого з захворюваннями органів системи 

дихання». 

Заняття 2 «Запит інформації про скарги хворого: характеристика 

кашлю, мокротиння». 

Заняття 3 «Запит інформації про скарги хворого: характеристика 

дихання, хрипів». 

Заняття 4 «Запит інформації про скарги хворого: характеристика болю, 

задишки». 

Тема № 4 «Лексико-граматична робота з текстом «Гострий бронхіт» 

(ознайомлювальне читання) – 4 години, 2 заняття. 

Мета: знайомство студентів зі структурою тексту-опису про конкретне 

захворювання дихальної системи, послідовність опису симптомів та їхніх 

характеристик; навчання складання діалогу-розпитування про скарги 

пацієнта з гострим бронхітом.  

Заняття 1 «Лексико-граматична роботі з текстом «Гострий бронхіт». 

Контроль знань, навичок та вмінь змістовного модулю (2 години) 

Технічне забезпечення: персональний комп’ютер або інший пристрій з 

встановленою операційною системою, вільний доступ до мережі Internet. 
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Додаток Т 

Плани та програми науково-методичних заходів з підготовки викладачів 

ВНЗ до роботи з іноземними студентами 

 

а) Програма постійно діючого семінару: «Аналіз сучасних методів 

навчання у вищій школі» 

1. Порівняльна характеристика традиційних та сучасних методів 

навчання у вищій школі 

2. Сучасні інтерактивні засоби навчання: сутність, функції. 

3. Переваги дистанційного навчання. 

4. Особливості застосування методу проектів. 

5. Використання методу «мозковий штурм» під час підготовки 

студентів до клінічної практики  

Мета: сприяти теоретичній підготовці педагогів до роботи з 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування.  

Завдання: 1. Ознайомити викладачів з сучасними методами,засобами та 

технологіями, що використовуються у вищій школі; 2. Поглибити та 

систематизувати знання педагогів про методи, які важливо використовувати 

під час підготовки майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування.  

Технічний супровід: мультимедійні презентації. 

Приклади оформлення 
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б) Психолого-педагогічні семінари  

– «Особливості створення професійно орієнтованого мовного 

освітнього середовища у процесі підготовки іноземних студентів-медиків до 

професійного спілкування» 

План   

1. Професійно орієнтоване освітнє середовище як умова розвитку 

професійної компетентності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків 
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2. Поняття «професійно орієнтоване мовне освітнє середовище» та 

особливості його створення під час підготовки іноземних студентів-медиків 

до професійного спілкування. 

3. Створення професійно орієнтованого освітнього середовища 

засобами дискусійних технологій. 

 

 – «Рольові та ділові ігри в студентській аудиторії з різним рівнем 

мовної підготовки»  

План   

1. Рольові та ділові ігри як одна з форм активної пізнавальної 

діяльності. 

2. Умови розвитку пізнавальної активності студентів з різним рівнем 

мовної підготовки засобами ігрових технологій 

3. Приклади ділових ігор з моделювання ситуацій професійного 

спілкування медиків 

 

в) Професійні дискусії 

 1. «Концепція «Blended learning» («Змішане навчання») у процесі 

професійної мовної підготовки студентів медичних ВНЗ». 

Проблемні питання:  

– Змішане навчання як трансформація традиційної освітньої моделі. 

– Теорія та практика змішаного навчання. 

– Обговорення моделі змішаного навчання та її використання під час 

підготовки іноземних студентів-медиків до професійного спілкування. 

2. «Прийом «кластер» як засіб систематизації професійної медичної 

лексики». 

Проблемні питання:  

– Прийом «кластер» в освітньому процесі: як використовувати? 

– Кластер як засіб формування критичного мислення студентів-медиків 

– Специфіка складання кластеру медичної тематики 
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3. «Інтерактивна платформа Learningapps як засіб актуалізації роботи 

студентів під час аудиторної та позааудиторної роботи»;  

Проблемні питання:  

– Можливості Інтернет-платформи мультимедійних дидактичних вправ 

Learningapps. 

– Використання LearningApps для створення інтерактивних вправ з 

підготовки майбутніх спеціалістів-медиків до професійного спілкування. 

 

г) круглі столи 

–  «Професійний інтерактивний кейс викладача»;  

–  «Технології розвитку критичного мислення». 

 

д) 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». 

 

е) семінар-практикум «Можливості інтерактивного проектора в 

процесі підготовки іноземних студентів-медиків до майбутньої 

професійно-комунікативної діяльності»  

 практичні питання:  

– Конструювання занять з програмною оболонкою «Smart NoteBook». 

– Робота з пакетом інтерактивних інструментів «Easy interactive tools». 

– Робота з інтерактивною онлайн-платформою OpenEdx. 
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Додаток У 

Додаток У-1 
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Додаток У-2 
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Додаток У-3 
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Додаток У-4 
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Додаток Ф 

Список публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

статті у наукових фахових виданнях: 

1. Рагрина Ж. М. Виды и формы диалогического взаимодействия 

«студент компьютер» на занятии по русскому языку как иностранному в вузе 

нефилологического профиля. Гуманітарний Вісник Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 2014. T. V (56) 

С. 369–376.  

2. Рагрина Ж. М., Гейченко Е. И. Организация диалогического 

взаимодействия «студент-компьютер» на языковом занятии в 

нефилологическом вузе. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 2014. Вип. 49. С. 57–63.  

3. Рагрина Ж. М. Учет коммуникативных потребностей как условие 

эффективного обучения профессионально ориентированной диалогической 

речи иностранных студентов-медиков. Гуманітарний Вісник Переяслав-

Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. 

2015. Т. V (65). C. 391–400.  

4. Рагріна Ж. М. Діалогічне мовлення як основа професійної підготовки 

іноземних студентів медичних спеціальностей. Гуманітарний Вісник 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. 

Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2017. Т. V (73). С. 236–245.  

5. Рагріна Ж. М. Аналіз сформованості компонентів готовності до 

професійного спілкування у майбутніх іноземних спеціалістів-медиків. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. Запоріжжя, 2017. Вип. 53 (106). С. 478–486  

6. Ragrina Z. M. The content and structure of the future foreign medical 

specialists’ readiness for the professional communication. Молодь і ринок. 2017. 

№7 (150). С. 135–139.  
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Статті в міжнародних виданнях 

1. Рагрина Ж. М., Гейченко Е. И. Медиатехнологии в системе языковой 

подготовки иностранных студентов-медиков. Медиасфера и 

медиаобразование: специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве. Могилев: Могилев. институт МВД, 2016. 

С. 75–78.  

2. Рагрина Ж. М. Формирование и развитие навыков диалогической 

речи у иностранных студентов-медиков. Актуальные вопросы 

международной деятельности. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 

2016. С. 201–210.  

3. Рагрина Ж. М., Гейченко Е. И. Основные критерии 

диагностирования уровня сформированности умений профессионально 

ориентированной диалогической речи иностранных студентов медицинского 

вуза. Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации. 

Ереван: Арман Асмангулян, 2016. С. 275–280  

4. Ragrina Z. M., Geychenko E. I. Using Interactive projector during the 

language classes as one of the conditions for the effective preparation of foreign 

medical students for the professional communication. Медиасфера и 

медиаобразование: специфика взаимодействия в современном 

социокультурном пространстве. 2017. №7. С. 77–80 

матеріали конференцій 

1. Рагрина Ж. М. Использование компьютерных технологий на разных 

этапах языкового занятия. Русский язык вне России: инновации и традиции в 

преподавании: матеріали VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 8 жовт. 

2013 р.). Харків, 2013. С. 257–259. 

2. Рагрина Ж. М., Сеник Л. Н. Проблемы и методические решения при 

обучении иностранных студентов профессиональному общению. Медична 

наука-2013: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 29 лист. 2013 р.). 

Полтава, 2013. С. 81–83. 
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3. Рагрина Ж. М. К вопросу об эффективности использования 

компьютерных технологий в обучении. Актуальные проблемы преподавания 

русского языка как иностранного в вузе: материалы ІІІ междунар. конф. 

(Москва, 19–20 февр. 2014 г.). Москва: МГИМО-Университет, 2014. С. 364–

367.  

4. Рагрина Ж. М. Формирование навыков диалогической речи у 

иностранных студентов медицинских специальностей. Актуальные вопросы 

обучения иностранных студентов в российских вузах: труды IX Междунар. 

конф. (Санкт-Петербург, 20–23 мая 2015 г.), Санкт-Петербург: СПбПУ, 2015. 

С. 48–54.  

5. Рагріна Ж. М. Особливості навчання професійного діалогу іноземних 

студентів медичного ВНЗ. Проблеми та перспективи підготовки іноземних 

громадян: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 6–7 жовт. 2016 р.). 

Харків: ХНАДУ, 2016. С. 242–245. 

6. Рагріна Ж. М. Навчання трансформації професійного діалогу лікаря з 

пацієнтом в запис до медичної карти хворого. Інновації та традиції у мовній 

підготовці іноземних студентів: матеріали міжнар. наук.-практ. семінару 

(Харків, 15 груд. 2016 р.). Харків, 2016. С. 140–141.  

7. Рагріна Ж. М., Гейченко К. І. Використання інтерактивного 

проектору на заняттях з мови у немовному ВНЗ. Новітні педагогічні 

технології у викладанні мов іноземним студентам: матеріали Всеукр. наук.-

метод.семінару (Харків, 16 лют., 2017 р.). Харків: ХНАДУ, 2017. С. 65–68.  

8. Рагріна Ж. М., Гейченко К. І. Формування професійно-

комунікативної компетенції у іноземних студентів-медиків. Методологія та 

практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів: матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. (Харків, 19 кв., 2017 р.). Харків: ХНМУ, 2017. С. 38–40.  

статті в інших виданнях: 

1. Рагрина Ж. М. Моделирование ситуаций учебно-профессионального 

и профессионального общения будущих специалистов-медиков. Вища 
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медична освіта: сучасні виклики та перспективи: зб. наук. праць. Київ, 2016. 

С. 208–212.  

Навчальне видання 

1. Рыбалко А. В., Рагрина Ж. М., Агина Е. И. От науки к практике: 

учеб. пособие. Запорожье: ЗГМУ, 2016. 172 с.  
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Додаток Х 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення та результати дослідження доповідались та 

обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних:   

1. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади 

освіти іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах», м. 

Полтава (14 – 15 березня 2013 р.).  

Заочна участь. Доповідь: «Мультимедийная презентация как средство 

активизации обучения». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи підготовки іноземних громадян, м. Харків, ХНАДУ (2 – 3 

жовтня 2014 р.). 

 Очна участь. Доповідь: «Виды компьютерных технологий при 

обучении русскому языку как иностранному». 

3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 

м. Київ (19 – 21 листопада 2015 р.).  

Очна участь. Доповідь: «Учет коммуникативных потребностей как 

условие эффективного обучения профессионально ориентированной 

диалогической речи иностранных студентов-медиков». 

4. ІІ Міжнародна заочна науково-методична конференція «Медиасфера 

и медиаобразование» м. Могильов, Білорусь (23 – 27 травня 2016 р.).  

Заочна участь. Доповідь «Медиатехнологии в системе языковой 

подготовки иностранных студентов-медиков». 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи підготовки іноземних громадян, м. Харків, ХНАДУ (6 – 7 

жовтня 2016 р.).  
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Заочна участь. Доповідь: «Особливості навчання професійного діалогу 

іноземних студентів медичного ВНЗ». 

6. ІV Міжнародна наукова конференція «Язык и литература в контексте 

межкультурной коммуникации», м. Ванадзор (Вірменія), Ванадзорський 

державний університет ім. Ов.Тумаяна (13 – 14 жовтня 2016).  

Дистанційна участь. Доповідь: «Критерии диагностирования уровня 

сформированности умений профессионально ориентированной 

диалогической речи иностранных студентов медицинского вуза». 

7. ХІ Міжнародна  науково-практична конференція «Вища освіта 

України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 

м. Київ (24 – 26 листопада 2016 р.).  

Доповідь: «Діалогічне мовлення як основа професійної підготовки 

іноземних студентів медичних спеціальностей». 

8. Міжнародний науково-практичний семінар  «Інновації та традиції у 

мовній підготовці іноземних студентів, м. Харків, ХНУБА.  

Дистанційна участь (15 грудня 2016). Доповідь «Навчання 

трансформації професійного діалогу лікаря з пацієнтом в запис до медичної 

карти хворого» 

9. ІV Міжнародна заочна (з онлайн-участю) науково-методична 

конференція «Медиасфера и медиаобразование», м. Могильов, Білорусь (22 – 

26 травня 2017).  

Онлайн-участь. Доповідь: «Using Interactive projector during the language 

classes as one of the conditions for the effective preparation of foreign medical 

students for the professional communication» 

– всеукраїнських:  

1. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Актуальные проблемы славянской филологии», м. Запоріжжя, ЗНУ ( 19-20 

листопада 2013 р. ).  

Онлайн-участь. Доповідь.»Компьютерные технологии в практике 

преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе». 
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2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Медична наука», 

м. Полтава, 29 листопада 2013.  

Заочна участь. Доповідь: «Проблемы и методические решения при 

обучении иностранных студентов профессиональному общению»  

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища 

медична освіта: сучасні виклики та перспективи», м. Київ, Національний 

медичний університет ім. О.О. Богомольця (3 – 4 березня 2016 р.).  

Заочна участь. Доповідь: «Моделирование ситуаций учебно-

профессионального и профессионального общения будущих специалистов-

медиков» 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Концепція 

змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням 

онлайн платформи «Lingva Skills» для фахівців з мовної підготовки ВНЗ» за 

підтримки Асоціації  інноваційної та цифрової освіти, Інституту модернізації 

змісту освіти, м. Київ, на базі Київського національного університету ім. Т. 

Шевченка (18 листопада 2016).  

Очна участь у роботі круглих столів та наукових дискусій. Отримано 

сертифікат.  

5. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Новітні педагогічні 

технології у викладанні мов іноземним студентам». м. Харків, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет (16 лютого 2017).  

Очна участь. Доповідь «Використання інтерактивного проектору на 

заняттях з мови у немовному ВНЗ». 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Методологія та 

практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів Харків, ХНМУ (19 

квітня 2017).  

Заочна участь. Доповідь Формування професійно-комунікативної 

компетенції у іноземних студентів-медиків. 

7. Всеукраїнський науково-методичний семінар-нарада 

«Лінгводидактичні стратегії навчання української мови як іноземної», м. 
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Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний медичний університет 

(22-23 травня 2017).  

Очна участь. Доповідь: «Впровадження інтерактивних засобів та 

технологій у процес навчання української мови як педагогічна умова 

підвищення мотивації студентів». 

 

 


