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У статті розглядаються педагогічні умови підготовки іноземних 
студентів-медиків у процесі вивчення української мови. Доведено, що саме 
гуманітарна підготовка є вагомою складовою процесу формування 
особистості майбутнього лікаря. Кожна з педагогічних умов спрямована 
на створення навчально-пізнавального середовища, мотивування іноземних 
студентів до розширення світогляду, формування мотиваційного 
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тання інноваційних педагогічних технологій, розвиток аналітичних умінь 
на основі міждисциплінарної інтеграції; організації самоосвітньої 
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Постановка проблеми. Після здобуття Україною статусу 
незалежної держави все більше й більше іноземних громадян 
виявляють бажання отримувати тут вищу освіту. Сучасна 
педагогічна наука і практика наполегливо шукають шляхи 
оновлення та реформування системи підготовки висококваліфіко-
ваних іноземних громадян в Україні. В українських вишах значно 
збільшилася кількість іноземних студентів. Підготовка студентів-
іноземців регулюється такими законодавчими документами: 
Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» від 22.09.2011 р. та Постанова Кабінету Міністрів 
України №136 від 26.02.1993 р. «Про навчання іноземних 
громадян в Україні» та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової 
літератури свідчить, що проблему підготовки студентів-іноземців 
в Україні досліджували Л. Кайдалова, Ж. Черкашина, Т. Шмоніна 
та ін. Окремі аспекти гуманітарної підготовки майбутніх лікарів 
розглядали О. Гуменюк, О. Корж, І. Паламаренко, О. Шевченко, 
О. Яцишина та ін. 

У програмних документах щодо мовної та культурної 
політики Ради Європи акцентується увага на необхідності 
впровадження в освітні програми іноземних студентів знань про 
культуру інших країн, стимулювання процесу діалогу культур 
тощо (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, 2003; 
Маслов, 1997). Науковці розглядають питання покращення 
навчально-виховної роботи з іноземними студентами (Бусел 
(Ред), 2005; Федоренко, 2005); застосування інформаційних 
технологій у викладанні дисциплін гуманітарного циклу 
(Лещенко, 2016); розкривають сутність і структуру соціокультур-
ної компетенції іноземних студентів у контексті міжкультурної 
комунікації (Кушнір, Тверезовська, 2009). Велика увага 
спрямовується на вдосконалення мовної підготовки іноземних 
студентів-медиків (Лещенко, 2016, Лещенко, 2016; Словник-
довідник з професійної педагогіки 2006). 

Актуальність проблеми підготовки іноземних студентів – 
майбутніх лікарів, її недостатня теоретична та методична 
розробленість, потреба в удосконаленні гуманітарної підготовки 
іноземних студентів під час вивчення української мови зумовили 
вибір теми нашого дослідження. 
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Мета статті – визначити й теоретично обґрунтувати 
педагогічні умови гуманітарної підготовки іноземних студентів у 
процесі вивчення української мови. 

Виклад основного матеріалу. Гуманітарна підготовка 
іноземних студентів-медиків сприяє входженню іноземців у 
соціокультурний простір України та їхній соціокультурній 
адаптації. Зараз гуманітарна підготовка майбутніх медиків 
відбувається у трьох напрямках: морально-етичному; мовному; 
суспільному.  

Під гуманітаризацією розуміємо загальноосвітню й 
загальнокультурну підготовку іноземних студентів, формування в 
них здатності до гуманітарного мислення й гуманітарного 
бачення проблем, які постають перед лікарями.  

Для успішної гуманітаризації навчального процесу 
необхідно дотримуватися певних умов, які в науковій літературі 
отримали назву педагогічних умов. Зарубіжні та українські 
науковці розглядають різні аспекти реалізації педагогічних умов 
у педагогічному процесі. Розглянемо поняття «умова». 

У великому тлумачному словнику за редакцією В. Бусела є 
декілька визначень цього поняття. До предмету нашого 
дослідження дотичними є лише декілька: 1) необхідна обставина, 
яка уможливлює здійснення чого-небудь або сприяє чомусь; 
2) обставина, за якою відбувається, реалізується що-небудь; 
3) правило, яке встановлене в тій чи іншій галузі життя та 
забезпечує функціонування чого-небудь (Великий тлумачний 
словник української мови, 2005, с. 1506). 

Науковці Н. Тверезовська та Л. Філіппова переконані, що 
умови утворюють середовище, у якому виникають та розвива-
ються різні явища (Тверезовська, 2009, с. 91). О. Макарушина 
педагогічні умови трактує як сукупність заходів і факторів, що 
впливають на усі складові гуманітарної підготовки іноземних 
студентів-медиків та сприяють реалізації в навчальному процесі 
інноваційних методик (Макарушина, 2012). Ряд інших науковців 
(О. Блажук, Т. Гуцан,) стверджують, що педагогічні умови є 
структурною оболонкою педагогічних технологій. У словнику-
довіднику з професійної педагогіки укладачі визначають умови 
як обставини, від яких залежить педагогічний процес професійної 
підготовки фахівців (Словник-довідник з професійної педагогіки, 
2006, с. 243). 
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Нам імпонує думка О. Яцишиної, яка визначає педагогічні 
умови гуманітарної підготовки іноземних студентів як особли-
вості освітнього процесу у вищому медичному навчальному 
закладі, що визначають результати гуманітарної підготовки 
іноземців, забезпечують шляхи й засоби їх досягнення (Яцишина, 
2006, с. 9). 

Для досягнення успішного результату гуманітарної підго-
товки необхідно дотримуватися чотирьох педагогічних умов: 

1. Створення навчально-пізнавального середовища під час 
вивчення української мови для мотивування іноземців до 
розширення світогляду. 

2. Удосконалення знаннєвої підготовки іноземних студентів 
у процесі використання інноваційних педагогічних технологій. 

3. Спрямованість гуманітарної підготовки на формування 
інформаційної грамотності та аналітичних умінь іноземних 
студентів. 

4. Організація самостійної діяльності студентів у процесі 
гуманітарної підготовки.  

Реалізація першої педагогічної умови базується на таких 
процесах, як мотивація та мотивування. Мотивація – це 
сукупність факторів, що заохочують особистість до виконання 
певних дій «зсередини», мотивування – це зовнішній вплив на 
особистість. В основі мотивації та мотивування лежить мотив. 
С. Гончаренко розуміє мотив як спонукальну причину дій і 
вчинків індивіда. Потреби лежать в основі мотиву (Лещенко, 
2016). Процес мотивації науковець розуміє як систему мотивів, 
стимулів, яка спонукає людину до діяльності в певному напрямку 
(Лещенко, 2016). Отже, мотивування іноземних студентів-
медиків до вивчення української мови вимагає сформованості у 
них потреби в її вивченні, якими можуть бути: 

– бажання вільно спілкуватися з місцевими жителями, з 
пацієнтами під час практичних занять із профільних клінічних 
дисциплін; 

– прагнення до розуміння суспільних процесів і подій 
(святкування визначних дат, мітинги та ін.); 

– особистий інтерес до особливостей життя українського 
соціуму, його історичного і культурного минулого, нинішнього 
стану та розвитку. 
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Свідомість студента має бути спрямована на результати 
вивчення дисципліни та на способи їх досягнення. 

Для мотивування студентів-іноземців до розширення 
світогляду в процесі гуманітарної підготовки використовуємо 
різні групи мотивів: 

 перша група – це соціальні мотиви. Вони реалізують 
прагнення особистості утвердитись у сім’ї, академії, академічній 
групі та ін.; 

 друга група – це зовнішні мотиви, тобто вимоги батьків, 
викладачів, поради друзів, одногрупників; 

 третя група – це внутрішні пізнавальні інтереси 
особистості, отримання задоволення від процесу здобуття нових 
знань; 

 четверта група – це прагнення студента отримати 
ґрунтовні професійні знання. 

Саме ці мотиви є внутрішнім поштовхом, який майже не 
залежить від зовнішніх чинників.  

Для здобуття студентами-іноземцями міцних знань із 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» велике 
значення мають соціальні та професійні мотиви. Тому викладач 
під час гуманітарної підготовки студентів-іноземців спрямовує 
свою роботу на вироблення в них цих двох груп мотивів. 

Реалізуючи першу педагогічну умову, для мотивування 
іноземних студентів до розширення світогляду викладач створює 
таке навчально-пізнавальне середовище, під час якого вивчення 
дисципліни відбувається на засадах принципу професійної 
спрямованості. Професійна спрямованість є формою міжпред-
метного зв’язку, якому властивий спеціалізований взаємозв’язок 
гуманітарних і професійних знань. При цьому професійна 
спрямованість розглядається як система потреб, мотивів, нахилів, 
у яких реалізується ставлення студента до своєї майбутньої 
професійної діяльності. 

Головним завданням успішної адаптації студентів-іноземців 
до життя в Україні та підготовки їх до професійної діяльності є 
адаптація іноземців до українського соціокультурного простору. 
На заняттях з «Української мови як іноземної» викладач ставить 
студентам проблемні запитання, які стимулюють пізнавальну 
активність студентів, що сприяє засвоєнню нових знань, умінь і 
навичок; проводить рольові ігри, які моделюють важливі профе-
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сійні ситуації спілкування з пацієнтами; пропонує презентації; 
використовує Інтернет-технології для перегляду фільмів, 
відеофрагментів, навчальних матеріалів, онлайн-курсів та ін.  

Студенти-іноземці в оволодінні мовою мають здобути такий 
рівень комунікативної компетенції, який дозволить їм користува-
тися українською мовою в медичній галузі професійної діяль-
ності, що передбачає коректне з точки зору норми і стилю, 
ситуативне та контекстне адекватне користування мовленням як 
засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професій-
ного спілкування. Володіння українською мовою для медичного 
спеціаліста стає його значущою особистісною характеристикою, 
що передбачає здатність вступати в ділову комунікацію.  

Формування здатності майбутніх фахівців-іноземців вести 
розмову українською мовою на побутову, загальнокультурну і 
професійну тематику є одним із провідних завдань розробленого 
й упровадженого спецкурсу «Основні аспекти спілкування 
українською (іноземною) мовою в міжкультурному просторі». 
Актуaльність увeдення спeцкурсу зумoвлюється нaсамперед 
неoбхідністю рoзширення змiсту прoфесійної підгoтовки 
майбутніх медиків, рeалізації нaгальної пoтреби нинішньoго i 
нaступних пoколінь y вiдповідній соцiальній i культурнiй 
компетентностi для успiшного життя в yмовах об’єднaної Єврoпи 
тa свiту в ХXІ столiтті (Шевченко, 2011). Рoзв’язання цьoго 
завдaння забeзпечує закладення підвалин культуровідповідності 
професійної компетентності. 

Метою спецкурсу є ознайомлення студентів-іноземців із 
сучасними надбаннями в царині дослідження багатогранних 
взаємозв’язків мови і культури та з культурно зумовленими 
рисами української мови, а також вироблення навичок 
інтерпретації культурно-детермінованих аспектів семантики 
мови. Дoсягнення цiєї мeти перeдбачає взаємoпов’язаний 
кoмунікативний i сoціокультурний рoзвиток студентiв засoбами 
української (інoземної) мoви для пiдготовки їх дo мiжкультур-
ного спiлкування в рiзноманітних сфeрах життєдiяльності 
(Федоренко, 2005). 

Саме на заняттях з української мови як іноземної 
формуються базові механізми іншомовного спілкування й 
засвоюються знання про культуру країни, мову якої студенти 
вивчають. 
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Методами реалізації другої педагогічної умови – 
удосконалення знаннєвої підготовки студентів-іноземців – є 
активне застосування дискусій і постановка проблемних 
запитань, що стимулює майбутніх медиків до пошуку відповідей, 
сприяє засвоєнню знань; а також метод проектів, який активізує 
їхню дослідницьку діяльність. 

Протягом усього навчального процесу викладач працює над 
формуванням особистості, яка вільно почуватиме себе в будь-
якій ситуації, яка буде здатною самостійно спрямовувати власні 
зусилля на розв’язання навчальних і професійних питань, творчо 
застосовувати набуті знання, уміння й навички. Так актуалізується 
реалізація третьої педагогічної умови – спрямованість гуманітарної 
підготовки на формування інформаційної грамотності. 

Під інформаційною грамотністю розуміємо вміння 
визначати джерела інформації та шляхи їх пошуку, здійснювати 
аналіз отриманої інформації, використовувати результати пошуку 
для прийняття рішення, формулювання висновків та ін. 
Інформаційна грамотність передбачає навички роботи з текстом, 
користування навчально-науковою літературою під час 
підготовки тієї чи іншої теми, використання новітніх технологій 
для пошуку, збереження і передачі інформації.  

На заняттях з «Української мови як іноземної» викладачі 
впроваджують інтерактивні технології, використовують рольові 
та імітаційні ігри, що сприяють формуванню навичок ведення 
діалогу, полілогу, дискусій, дебатів.  

Результативність гуманітарної підготовки іноземних 
студентів досягається також через їх самостійну діяльність. 
Студенти самостійно читають книжки про українську культуру, 
відвідують музеї, галереї, виставки, беруть участь у роботі 
студентського гуртка. Така самоосвітня діяльність можлива лише 
при умові сформованості у студента певної бази знань із 
української мови та загальнонавчальних умінь і навичок. У такий 
спосіб відбувається реалізація четвертої педагогічної умови 
гуманітарної підготовки іноземних студентів, що полягає в 
організації їхньої самостійної діяльності.  

Висновки. Отже, кожна з педагогічних умов спрямована на 
створення навчально-пізнавального середовища під час вивчення 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», для 
мотивування іноземних студентів до розширення світогляду, 



ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2019. Вип. 20 

ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2019. Issue 20 
 

185 

формування мотиваційного компонента, удосконалення знаннє-
вої підготовки іноземних студентів шляхом використання 
інноваційних педагогічних технологій, розвиток аналітичних 
умінь на основі міждисциплінарної інтеграції; організація 
самоосвітньої діяльності студентів. 
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Elena Shevchenko 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE TRAINING 

OF FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN THE PROCESS 

OF STUDYING THE UKRAINIAN LANGUAGE 

The humanitarian training occupies the significant part in the system of higher 

medical education in Ukraine in the present day. The author analyzes the peculiarities of the 

humanitarian training in the medical academy. It is proved that the humanitarian training is 

an important component in the formation process of the personality of a doctor. 

Using scientific approaches, the pedagogical conditions of the humanitarian training 

of foreign students - future medical doctors – have been determined. Each of the pedagogical 

conditions aim at the implementation of the previously defined components of the socio-

cultural competence of foreign medical students, such as: creation of the educational and 

cognitive environment during the study of the academic discipline "Ukrainian as a Foreign 

Language" to motivate foreign students to expand their outlook, to form a motivational 

component, improvement teaching of the knowledgeable training of foreign students from the 

Ukrainian language, Ukrainian culture through the use of innovative pedagogical 

technologies; the direction of humanitarian training of foreign students – future physicians 

for the development of analytical skills on the basis of interdisciplinary integration and 

organization of students' self-education activities. 

Keywords: pedagogical conditions; humanitarian training; the Ukrainian language; 

medical education; interdisciplinary integration. 
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