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АНОТАЦІЯ 

Черкашина Ж. В. Підготовка іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” (015 Професійна освіта). – Українська інженерно-педагогічна академія, 

Харків; Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Слов’янськ, 2017. 

У Вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, розкрито 

ступінь її розробленості, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи 

наукового дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення 

одержаних результатів, відображено апробацію результатів роботи. 

У першому розділі – „Теоретичні засади підготовки іноземних студентів 

на довишівському етапі у вищому навчальному фармацевтичному закладі” – 

здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми підготовки іноземних 

студентів у фармацевтичних вишах України; визначено основні 

загальнодидактичні (індивідуального підходу, науковості, активності, 

комунікативності); та специфічні принципи (колективної взаємодії, 

комунікативності, професійної спрямованості, урахування національно-

культурних особливостей іноземних студентів) підготовки іноземних студентів 

підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ медичного чи 

фармацевтичного профілю. 

Уточнено сутність понять „підготовка”, „професійна підготовка”, 

„професійне навчання” та „професійна спрямованість навчання”. З’ясовано, що 

підготовка іноземних студентів підготовчого факультету до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін є цілеспрямованим навчальним процесом, 

який передбачає створення умов для формування знань, умінь та навичок, 

розвитку якостей особистості на основі врахування національно-культурних 

особливостей, традицій, релігійних поглядів. 
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Виявлено, що формування професійної спрямованості в студентів полягає 

в зміцненні в них позитивного ставлення до майбутньої професії, розвитку 

інтересу, схильності та здібностей до неї; прагнення вдосконалювати свою 

кваліфікацію після закінчення вищого навчального закладу. 

У другому розділі – „Обґрунтування педагогічних умов формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті” – представлено: стан професійної 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін, наукове обґрунтування розроблених педагогічних умов підготовки 

студентів до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін, які мають 

вплинути на ефективність зазначеного процесу. 

Узагальнення підходів (системного, особистісно зорієнтованого, 

комунікативного та компетентнісного), характеристика основних дефініцій 

зумовили визначення ключового поняття дослідження. „Готовність іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін” розглянуто як 

інтегративне, стійке та динамічне утворення особистості фахівця, сутнісними 

характеристиками якого є спрямованість на фармацевтичну професію як 

соціальну та особистісну цінність, опанування системою способів 

міжособистісної взаємодії, сформованість професійної мотивації, що є 

регулятором подальшого успішного фахового навчання. 

Обґрунтовано педагогічні умови, які у своїй єдності детермінують процес 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного вишу, забезпечують 

цілісність і динамічність його реалізації, відображають необхідність здійснення 

якісних змін в освітньому процесі на довишівському етапі навчання іноземних 

студентів фармацевтичного університету: забезпечення комплексу заходів 

соціальної, комунікативно-мовленнєвої та фахової адаптації іноземних 

студентів до навчання у фармацевтичному виші; 

орієнтація змісту навчання іноземних студентів на процес формування 

їхньої готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на 
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підготовчому факультеті фармацевтичного вишу; використання в процесі 

професійної підготовки іноземних студентів інтерактивних форм і методів 

навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

Розроблена модель підготовки іноземного студента до вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін є розгорнутим у часі педагогічним 

процесом, побудованим на ідеях цілісного підходу до розвитку особистості 

майбутнього спеціаліста, що реалізується шляхом доцільного вибору освітніх 

технологій, форм і видів практичної діяльності студентів, що забезпечать 

формування високого рівня готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін у фармацевтичному виші. 

На підґрунті аналізу наукових праць (М. Дьяченко, М. Єлькіна, 

Л. Кандибович, І. Марчук, В. Сластьонін) виокремлено компоненти структури 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

дисциплін: мотиваційно-орієнтувальний (сформованість бажання успішно 

реалізувати себе в професії, наполегливість у досягненні мети, наявність 

загальнолюдських і професійних цінностей); змістово-процесуальний (повнота 

та міцність знань, їх вагомість для подальшого навчання, систематичність 

прояву отриманих знань у практичній діяльності); результативний (здатність 

усвідомлення значення професійних знань для подальшого навчання). 

Діагностична робота з іноземними студентами на етапі довишівської 

підготовки відбувалася за визначеними критеріями: мотиваційний критерій – 

задоволеність іноземних студентів обраною професією, наявність мотивації до 

обраної професії, наполегливість у досягненні мети в процесі навчання, уміння 

брати на себе відповідальність; комунікативно-мовленнєвий критерій – 

розуміння основної суті й змісту професійно зорієнтованих дисциплін, 

готовність іноземних студентів до усної та письмової комунікації, що 

виявляється у володінні студентами діалогічним, полілогічним і монологічним 

мовленням; особистісно-рефлексивний критерій – сформованість особистісних 

характеристик і професійних якостей у студентів, уміння оцінювати власні 
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знання, планувати, організовувати й контролювати власні дії; здатність до 

рефлексії, самоконтролю й корекції процесу навчання, усвідомлення 

внутрішнього світу іншої людини. З урахуванням відповідних критеріїв 

схарактеризовано три рівні готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно зорієнтованих дисциплін – високий, середній, низький. 

Діагностичною роботою було охоплено 137 студентів-іноземців 

підготовчого факультету фармацевтичного вишу та 52 викладачі. Під час 

діагностичного обстеження використано такі методи: анкетування, бесіди, 

спостереження, метод експертних оцінок (методика П. Воловика). Для оцінки 

адаптації іноземних студентів використано методики: вивчення адаптації 

особистості до нового соціокультурного середовища (модифікований тест 

Л. Янковського), особистісна шкала проявів тривоги (Дж. Тейлор, 

адаптація Т. Немчина), експрес-діагностика рівня соціальної фруструрованості 

(модифікований тест Л. Вассермана). 

У третьому розділі – „Експериментальна перевірка педагогічних умов 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін” – подано результати експериментального дослідження. 

Мета основного етапу експериментальної роботи полягала в перевірці 

ефективності визначених педагогічних умов, що забезпечують формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного університету. Для 

проведення експериментальної роботи обрано такі дисципліни: російська мова 

як іноземна, біологія, фізика та хімія.  

 Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 

динаміку щодо рівнів готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. В експериментальній групі наявні значні позитивні 

зміни щодо перерозподілу рівнів готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

Отримані результати доводять, що мету досягнуто, реалізовано визначені 

завдання, одержані наукові положення мають суттєве значення для теорії та 
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практики підготовки майбутніх фахівців. Достовірність одержаних даних 

підтверджено методом математичної статистики (критерій Пірсона). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми 

підготовки іноземних громадян до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному навчальному закладі. Потребують подальших 

досліджень, зокрема, питання, які стосуються впровадження освітніх інновацій 

у підготовку іноземних громадян, розробки стратегії й тактики навчально-

методичного супроводу. 

Ключові слова: підготовка іноземних студентів, педагогічні умови, 

адаптація, професійне навчання, професійна спрямованість навчання, 

педагогічні технології, професійно орієнтовані дисципліни. 
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ABSTRACT 

Cherkashina Z.V. Foreign students’ training for studies of professionally-

oriented disciplines in the pharmaceutical university. – Qualifying scientific work 

as a manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 

(Philosophy Doctor), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” (015 
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Professional education). – Ukrainian engineering pedagogies academy, Kharkiv, 

2017; State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 

University”, Sloviansk, 2017. 

The introduction deals with the substantiation of the relevance of the issue of 

the study, reveals the extent of its development, defines the object, subject, purpose, 

task, methods of scientific research, outlines the scientific novelty, the practical 

significance of the results obtained, reflects the approbation of the outcomes of the 

work. 

In the first chapter - "Theoretical principles of foreign students’ training at the 

pre-university stage in a higher educational pharmaceutical institution" - theoretical 

and methodological analysis of the issue of the foreign students’ training in 

pharmaceutical universities of Ukraine was carried out; the key general-didactic 

(individual approach, scientific, activity, communicative) and specific principles 

(collective interaction, communicative, professional orientation, consideration of the 

national-cultural features of foreign students), of training of foreign students of the 

preparatory faculty for further study in medical and pharmaceutical educational 

institutions were determined;. 

The essence of the "training", "vocational training", "vocational education" and 

"professional orientation of training" concepts was specified. It was clarified that the 

training of foreign students of the preparatory faculty for studies of professionally-

oriented disciplines is a purposeful educational process that involves creating 

conditions for the formation of knowledge, skills and abilities, development of 

personality traits in view of national-cultural features, traditions, and religious views. 

It has been revealed that the formation of professional orientation in students is 

strengthening their positive attitude towards the future profession, development of 

interest, inclination and abilities to it; seeking to improve the qualification after 

graduating from the higher education institution. 

In the second section - "Substantiation of the pedagogical conditions for the 

formation of the foreign students’ readiness for the studies of professionally- oriented 

disciplines in the pharmaceutical university" – there have been outlined: the 
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condition of the foreign students’ professional training for studies of professionally-

oriented disciplines, the scientific substantiation of the developed pedagogical 

conditions for the students training for studies of professionally- oriented disciplines 

that should have impact on the effectiveness of this process. 

The generalization of approaches (systemic, personally oriented, 

communicative and competent), the description of the main definitions have 

predetermined the definition of the key concept of the research. "Foreign students’ 

readiness to study professionally-oriented disciplines" has been considered as an 

integrative, stable and dynamic education of a specialist personality whose essential 

characteristics are the orientation to the pharmaceutical profession as a social and 

personal value, the mastery of the system of methods of interpersonal interaction, the 

formation of professional motivation, which is the regulator for the further successful 

professional training. 

The pedagogical conditions have been substantiated, which in their unity 

determine the process of the foreign students’ training for studies of professionally- 

oriented disciplines at the preparatory faculty of the pharmaceutical higher 

educational institution, providing the integrity and dynamism of its implementation, 

reflect the necessity of putting into effect qualitative changes in the educational 

process at the pre-university stage of foreign students’ training in the pharmaceutical 

university: provision of the comprehensive set of measures of social, communicative-

verbal and professional adaptation of foreign students to study in pharmaceutical 

higher education institution; the orientation of the content of the foreign students’ 

training to the process of forming their readiness to study professionally-oriented 

disciplines at the preparatory faculty of pharmaceutical higher education institution; 

use of interactive forms and methods of teaching in the process of foreign students’ 

training aimed at increasing cognitive activity to the study of professionally-oriented 

disciplines. 

The developed model of the foreign students’ training for studies of 

professionally oriented disciplines is an extensive pedagogical process built on the 

ideas of a holistic approach to the development of the future specialist personality, 
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implemented through the appropriate selection of educational technologies, forms 

and types of practical activity of students, which will ensure the formation of a high 

level of the foreign students readiness to study professionally-oriented disciplines in 

the pharmaceutical higher education institution. 

On the basis of the scientific works analysis (M. Dyachenko, M. Yelkina, L. 

Kandybovich, I. Marchuk, V. Slastionin), the components of the structure of the 

foreign students’ readiness to study professionally-oriented disciplines have been 

identified: motivational-orientational (the formation of the desire to successfully 

fulfill yourself in the profession, persistence in achieving the goal, the presence of 

universal human and professional values); contensive-process (completeness and 

strength of knowledge, their importance for further education, systematic 

manifestation of the knowledge gained in practice); effective (the ability to realize the 

significance of professional knowledge for further education). 

Diagnostic work with foreign students at the pre-university stage was carried 

out under certain criteria: motivational criterion - satisfaction of foreign students 

with the chosen profession, presence of motivation to the chosen profession, 

persistence in achieving the goal in the educative process, ability to assume 

responsibility; communicative-verbal criterion - understanding of the core and key 

content of professionally-oriented disciplines, readiness of foreign students for verbal 

and written communication, which manifests itself in the students’ mastering of 

dialogue, polylogue and monologue speech; personality-reflexive criterion - the 

formation of personality and professional competence in students, the ability to 

assess their own knowledge, to plan, organize and control their own actions; the 

ability to reflect, self-control and correct the learning process, awareness of the inner 

world of another person. In view of the relevant criteria, three levels of the foreign 

students’ readiness for studies of professionally-oriented disciplines - high, medium, 

and low – have been described. 

The diagnostic work covered 137 foreign students from the preparatory faculty 

of the pharmaceutical higher education institution and 52 teachers. During the 

diagnostic survey, the following methods were used: questionnaires, interviews, 
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observations, method of expert assessments (P. Volovik's technique). To assess the 

adaptation of foreign students, the following techniques have been used: the study of 

the personality adaptation to the new socio-cultural environment (modified L. 

Yankovsky’s test), personal scale manifestations of anxiety (J. Taylor, T. Nemchin 

adaptation), rapid diagnostics of the level of social frustration (modified L. 

Wasserman's test). 

The outcomes of the experimental research have been presented in the third 

section - "Experimental testing of pedagogical conditions that ensure the foreign 

students’ training to study professionally oriented disciplines". 

The purpose of the main stage of experimental work was to test the 

effectiveness of certain pedagogical conditions that ensure the formation of the 

foreign students’ readiness for studies professionally-oriented disciplines at the 

preparatory faculty of the Pharmaceutical University. The following disciplines have 

been selected for carrying out experimental work: Russian as a foreign language, 

biology, physics and chemistry. 

The outcomes of the experimental survey showed positive dynamics regarding 

the foreign students’ readiness to study professionally-oriented disciplines. In the 

experimental group there are significant positive changes in the redistribution of the 

readiness levels of foreign students to study professionally- oriented disciplines. 

The obtained results prove that the goal has been achieved, the identified tasks 

have been implemented, the scientific provisions obtained are essential for the theory 

and practice of the future specialists training. The reliability of the obtained data has 

been confirmed by the method of mathematical statistics (Pearson criterion). 

The study does not cover all aspects of the issue of foreign citizens' training for 

studies professionally oriented disciplines in pharmaceutical educational institutions. 

In particular, the issues related to the implementation of educational innovations in 

training of foreign citizens, the development of strategy and tactics of teaching and 

methodological support require further research. 
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МОН України – Міністерство освіти і науки України 
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СРС – самостійна робота студентів 

КГ – контрольна група 

ЕГ  – експериментальна група 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Подальше реформування системи вищої освіти 

потребує осмислення концептуальних підходів до професійного становлення 

майбутніх фахівців і висуває принципово нові вимоги до організації освітнього 

процесу підготовки іноземних студентів щодо вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті у фармацевтичному 

університеті. 

Підґрунтям для розв’язання цих завдань є: Закон України „Про вищу 

освіту” від 01.07.2014 р № 1556-VII; Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012 – 2021 роки, Закон України „Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства” від 19.06.2014 р № 1 539-VII; Наказ МОН № 1541 від 

01.11.2013 р. Деякі питання організації набору й навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства (у редакції Наказу МОН України від 

11.12.2015 р. № 1272). 

Головною метою діяльності фармацевтичних та медичних вищих 

навчальних закладів є підготовка компетентного, освіченого, творчого фахівця, 

зорієнтованого на особистий та професійний саморозвиток. 

Національна доктрина розвитку освіти України визначає як одне з 

основних своїх положень створення й використання ефективних педагогічних 

технологій, інтегрування всіх етапів освітнього процесу на основі кращих 

світових і вітчизняних здобутків вищої освіти. Теорія і практика професійної 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті у світлі сучасних вимог переживає 

зміни, реалізуючи нові технології, поєднуючи класичні й інноваційні підходи 

до навчання, кращі здобутки традиційного та інноваційного навчання. 

Особливість сучасного стану навчання студентів-іноземців полягає в 

модернізації методологічної та методичної освітньої парадигми відповідно до 

вимог Болонської декларації, положень загальноєвропейських документів з 

мовної освіти та мовної ситуації, що склалася в Україні. 
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Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці та положення 

щодо:  

– теорії діяльності й розвитку особистості (Б. Ананьєв, Г. Балл, 

Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та 

ін.); 

– професійної спрямованості навчання (С. Батищев, А. Вербицький, 

Л. Гаврилова, Н. Кузьміна, М. Махмутов, О. Набока, Ю. Платонов, 

М. Роганова, Л. Романишина, С. Сапожников, В. Сластьонін, В. Стешенко, 

Н. Тализіна та ін.); 

– використання педагогічних технологій (А. Алексюк, 

С. Архангельський, В. Беспалько, Л. Занков, Л. Кайдалова, А. Нісімчук, 

С. Омельченко, О. Пометун, Л. Пироженко, В. Прошкін, С. Сисоєва, 

Г. Селевко, С. Смирнов, В. Стрельніков та ін.); 

– адаптації іноземних студентів (В. Антонова, М. Березовін, К. Буракова, 

М. Іванова, С. Королінська, А. Петровський, О. Прищепа, Н. Поморцева, 

Д. Порох, Є. Рапацевич, О. Суригін, Н. Титова та ін.); 

– особливостей підготовки іноземних громадян у вищих навчальних 

закладах (О. Адаменко, Т. Базванова, Н. Булгакова, С. Варава, В. Груцяк, 

Т. Дементьєва, А. Мукачева, О. Палка, М. Разорьонова, Л. Рибаченко, 

О. Сухолиткий, І. Христинко та ін.), зокрема на етапі довишівської підготовки 

іноземних студентів медичного та фармацевтичного профілю (К. Гришина, 

З. Коваленко, О. Матвєєва, С. Маталова, С. Остапенко, А. Овчиннікова, 

О. Солонська, І. Філатова та ін.); 

– професійної підготовки майбутніх фахівців у медичних та 

фармацевтичних вищих навчальних закладах (ВНЗ) (А. Алексюк, 

С. Гончаренко, В. Євдокимов, Є. Климов, Л. Кайдалова, Н. Ничкало, 

З. Решетова та ін.). 

У дисертаційних роботах останніх років розглянуто загальні питання 

професійної підготовки іноземних студентів (Т. Базванова, Т. Дементьєва, 

О. Іонкіна, В. Коломієць, С. Калашникова, С. Маталова, А. Нікітін, О. Палка, 
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Е. Піневіч, Л. Рибаченко, О. Резван, Н. Стеніна, О. Суригін, О. Тетьяченко, 

Т. Шмоніна). Разом з тим, як свідчать результати наукових досліджень і 

практика освітньої діяльності вищих навчальних закладів з професійної 

підготовки іноземних студентів в Україні, ефективність цього процесу та 

привабливість професійної освіти у вітчизняних ВНЗ багато в чому залежать 

від рівня адаптації іноземних студентів, від комфортності та емоційно-

психологічної задоволеності освітнім процесом, від результативності засвоєння 

мови як засобу спілкування, успішності освоєння освітньої програми і загалом 

від розуміння та усвідомлення значущості отримання професійної освіти в 

Україні. 

Актуальність проблеми підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно зорієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті 

фармацевтичного університету, забезпечення необхідних педагогічних умов 

для навчальної та професійної діяльності іноземних студентів посилюється 

наявністю таких суперечностей між: вимогами, що висуваються до рівня 

підготовки іноземних студентів із професійного становлення, та змістом їхньої 

підготовки у ВНЗ; наявними інноваційними технологіями підготовки іноземних 

студентів підготовчих відділень та недостатнім їх упровадженням в освітній 

процес вищих навчальних закладів; цілісним характером педагогічного процесу 

вищої школи та дискретним його відображенням у змісті професійно 

зорієнтованих дисциплін. 

Актуальність та недостатня розробленість проблеми підготовки 

іноземних студентів підготовчого факультету фармацевтичного вишу до 

навчання, потреба пошуку шляхів її оптимізації зумовили вибір теми 

дослідження: „Підготовка іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

НФаУ „Педагогіка і психологія вищої медико-фармацевтичної школи” 

(державний реєстраційний номер № 010И000482). Тему затверджено Вченою 
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радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 7 від 

31.01.2012 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 

23.04.2013 р.). 

Об’єкт дослідження: довишівська підготовка іноземних студентів на 

підготовчому факультеті в медичних і фармацевтичних вищих навчальних 

закладах. 

Предмет дослідження: педагогічні умови підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на підготовчому 

факультеті фармацевтичного університету. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті на підготовчому факультеті. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання:  

1. Розкрити теоретичні засади підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі в медичних та фармацевтичних вищих навчальних 

закладах як міждисциплінарної наукової проблеми. 

2. Дослідити реальний стан професійної підготовки іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті. 

3. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості готовності 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на 

підготовчому факультеті фармацевтичного університету. 

4.  Науково обґрунтувати педагогічні умови підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

виші. 

5.  Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов, 

спрямованих на формування готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 
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Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження:  

– теоретичні: аналіз філософських, педагогічних, психологічних джерел 

з проблеми підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті; аналіз офіційних 

документів з досліджуваної проблеми, визначення понятійно-категоріального 

апарату дослідження; моделювання процесу підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно зорієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті; вивчення та узагальнення вітчизняного досвіду з метою 

визначення педагогічних умов підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно зорієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті 

фармацевтичного університету;  

– емпіричні: педагогічне спостереження, педагогічне опитування, бесіда, 

анкетування, оцінка й самооцінка, експертна оцінка – для з’ясування 

результативності підготовки й ефективності впровадження визначених 

педагогічних умов; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний та контрольний етапи): з метою перевірки ефективності 

педагогічних умов підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті; 

– статистичні: методи математичної статистики для кількісної та якісної 

обробки результатів дослідження й забезпечення їх достовірності. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

– уперше науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на підготовчому 

факультеті фармацевтичного університету: забезпечення комплексу заходів 

соціальної, комунікативно-мовленнєвої та фахової адаптації іноземних 

студентів до навчання у фармацевтичному виші; орієнтація змісту навчання 

іноземних студентів на процес формування їхньої готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті 

фармацевтичного вишу; використання в процесі професійної підготовки 
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іноземних студентів інтерактивних форм і методів навчання, спрямованих на 

підвищення пізнавальної активності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін;  

– уточнено: сутність понять „підготовка”, „професійна підготовка”, 

„професійне навчання”, „професійна спрямованість навчання”, „готовність 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті”; конкретизовано компоненти: мотиваційно-

орієнтувальний, змістово-процесуальний та результативний; критерії 

(мотиваційний, комунікативно-мовленнєвий та особистісно-рефлексивний) і 

показники та рівні (високий, середній і низький) готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті; 

– подальшого розвитку набули: зміст, форми та методи підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в їх 

достатній готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищих 

навчальних закладів, що здійснюють фахову підготовку майбутніх лікарів і 

фармацевтів: удосконалено зміст професійно спрямованих дисциплін на 

підготовчому факультеті: „Російська мова”, „Хімія”, „Біологія”, „Фізика”; 

створено методичні матеріали для проведення семінарських та практичних 

занять, організації та впровадження сучасних інтерактивних технологій 

навчання, розроблено завдання для самостійної роботи студентів та 

інструктивні матеріали щодо їх виконання, комплекс ділових і рольових ігор, 

вправ, що дозволять іноземному студенту на передвишівському етапі 

формувати готовність до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора в публікаціях, 

що відображають обґрунтування основних ідей і положень досліджуваної 

проблеми, зокрема моделі та педагогічних умов підготовки іноземних студентів 
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вищих навчальних закладів до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін. 

У спільних працях здобувачеві належить (відповідно до списку наукових 

праць): [268] – визначення комунікативного підходу при вивченні професійної 

лексики; [269] – дослідження особливості підготовки іноземних громадян на 

підготовчих факультетах у вищих навчальних закладах; [270] – аналіз 

теоретико-методологічних аспектів психологічної культури викладача вищого 

навчального закладу; [271] – визначення сутності використання 

комунікативного методу у викладанні російської мови як іноземної; [272] – 

дослідження проблеми адаптації іноземних студентів; [273] – розкриття 

сутності професійно-педагогічних вимог до діяльності викладача російської 

мови як іноземної; [274] – визначення специфіки інтерактивних методів 

навчання на уроках російської як іноземної. 

Упровадження результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи впроваджено в практику ВНЗ: Національного 

фармацевтичного університету (довідка № 2469/3 від 22.10.14 р.), Харківського 

національного медичного університету (акт № 9 від 22.09.2014 р.), кафедри 

природничих наук Центру міжнародної освіти Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 03091-142 від 18.12.2014 р.), 

підготовчого виділення для іноземних громадян Української медичної 

стоматологічної академії м. Полтави (акт № 122/14 від 31.12.2014 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження представлено наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Науково-методичні 

проблеми мовної підготовки іноземних студентів” (Київ, 2012), „Русский язык 

за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты 

преподавания и изучения на Украине и в других странах” (Харків, 2012), 

„Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти 

іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах” (Полтава, 2013), 

„Жутаєвські читання” (Полтава, 2013), „Обучение иностранных студентов в 

высшей школе: традиции и перспективы” (Харків, 2013), „Социально-
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гуманитарные векторы в педагогике высшей школы” (Харків, 2013), „Русский 

язык вне России: инновации и традиции в преподавании” (Харків, 2013), 

„Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах” 

(Харків, 2013 – 2015), „Язык как фактор интеграции образовательных систем и 

культур” (Бєлгород, 2014), „Викладання мов у вищих навчальних закладах 

освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки” (Харків, 2015, 2016); 

Всеукраїнських – „Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних 

студентів” (Харків, 2013, 2014); регіональних – „Сучасні аспекти мовної 

підготовки іноземних студентів нефілологічних вузів” (Луганськ, 2010), 

„Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор”, (Ялта, 

2011), „Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи” (Харків, 

2011), „Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: 

якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця” (Ялта, 

2011). Результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) протягом 

2011 – 2016 років.  

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи викладено 

в 34 публікаціях (23 – одноосібних), з них 12 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 20 – в інших 

наукових виданнях, матеріалах конференцій, 1 – методичні рекомендації. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (382 найменування, з них 9 – іноземними мовами), 13 додатків на 37 

сторінках. Робота містить 8 таблиць, 6 рисунків. Загальний обсяг роботи –268 

сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 177 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА 

ДОВИШІВСЬКОМУ ЕТАПІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

 

1.1. Підготовка іноземних студентів на довишівському етапі у 

фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладах як 

міждисциплінарна наукова проблема 

 

Реформування системи вищої освіти в Україні та її входження до 

світового освітнього простору висувають нові вимоги до забезпечення 

повноцінною вищою освітою студентів (зокрема й іноземців). На сучасному 

етапі створюються передумови для масового потоку до Європи іноземних 

студентів зі всього світу. Україна в цьому плані є однією з тих держав, де 

співвідношення вартості та якості освіти є провідним критерієм при виборі 

місця навчання. 

У сучасних умовах більшість українських вищих навчальних закладів 

визначає навчання іноземних студентів у якості одного з пріоритетних 

напрямів своєї освітньої діяльності. Переважна більшість іноземних студентів, 

які прибувають на навчання до ВНЗ України, проходять довишівську 

підготовку. 

Підготовка іноземних громадян у ВНЗ України регламентована 

нормативними-правовими актами, що регулюють процес набору, правого 

статусу, навчання іноземців в Україні [263 – 272]. 

Проблему підготовки іноземних студентів у ВНЗ висвітлено в наукових 

працях О. Адаменко, Т. Базванової, Ю. Бойчука, Н. Булгакової, С. Варави, 

В. Груцяк, Т. Дементьєва, Т. Колосова, О. Палки, Я. Проскурина, Л. Рибаченко, 

О. Сухолиткого, Т. Фоміної, І. Христинко, Т. Шмоніної та ін. [2; 13; 40; 41; 44; 

78; 85; 155; 236; 274; 283; 318; 335; 338; 363]. 
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Розуміння сутності процесу професійної підготовки іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті можливе через з’ясування базових понять дослідження. У зв’язку з 

винятковою важливістю і складністю цих понять виникає необхідність 

розглянути їх якомога глибше й повніше, а тому спочатку виокремимо істотні 

відмінності між базовими дефініціями, оскільки їх трактування в сучасній 

педагогічній науці неоднозначне, і без чіткої позиції в їх розумінні не можна 

навіть підійти до вирішення окресленої проблеми.  

Усі поняття, що характеризують підготовку іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, 

було розподілено на дві групи. 

До першої групи понять, що характеризують підготовку іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті, нами віднесено поняття „підготовка” і „професійна підготовка”. 

У контексті дослідження проблеми будемо використовувати поняття 

„підготовка” в широкому значенні як надання необхідного запасу знань, 

передачі навичок, досвіду тощо в процесі навчання та практичної діяльності 

[195]. В Енциклопедії професійної освіти підготовку розглянуто як загальний 

термін, ужитий щодо прикладних завдань освіти, коли мається на увазі 

освоєння соціального досвіду з метою його подальшого застосування для 

виконання специфічних завдань практичного, пізнавального або навчального 

плану, пов’язаних з певним видом діяльності [366, с. 272]. За В. Онушкіним та 

Є. Огарьовим [231], підготовка – це загальний термін, використовуваний щодо 

прикладних завдань освіти, коли мається на увазі освоєння соціального досвіду 

з метою його подальшого застосування для виконання специфічних завдань 

практичного, пізнавального або навчального плану, зазвичай пов’язаних із 

певним видом тією чи тією мірою регулярної діяльності.  

Аналіз словникових джерел засвідчує майже подібне визначення поняття 

„професійна підготовка”, а саме: „запас знань, навичок, досвід тощо, набутий у 

процесі навчання, практичної діяльності” [325, с. 952]. У Законі України „Про 
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вищу освіту” професійну підготовку визначено як здобуття кваліфікації за 

відповідним напрямом професійної підготовки або спеціальності [105]. 

Взаємозв’язок та взаємозалежність між розвитком особистості та професійною 

підготовкою доведено в працях багатьох вітчизняних дослідників (А. Алексюк, 

В. Галузинський, М. Євтух та ін.), які полягають у тому, що професійна 

підготовка здійснюється у двох напрямах: професійному та особистісному [3].  

Прoцес фoрмування системи прoфесiйнoї пiдгoтoвки іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті регламентовано низкoю нoрмативних дoкументiв, у яких 

вiдoбраженo цiлi oсвiтньo-прoфесiйнoї пiдгoтoвки, предмет дiяльнoстi 

майбутньoгo спеціаліста, визначенo гoлoвнi функцiї та вимoги дo фахiвця, 

оснoвним таким дoкументoм є Державний галузевий стандарт пiдгoтoвки 

фахiвця.  

Гуманістична філософія освіти, гуманізація, демократизація й 

гуманітаризація національної системи вищої освіти, її орієнтація на світовий 

освітній простір створюють сприятливі умови для формування в навчально-

виховному процесі особистості майбутнього фахівця, налагодження та активне 

підтримання між викладачами та студентами суб’єкт-суб’єктних взаємин 

(Г. Балл, І. Зязюн, О. Сухомлинська та ін.) [14; 116; 319]. Формування суб’єкт-

суб’єктних взаємин між викладачами і студентами, між самими студентами та 

активна їхня співпраця є надійним гарантом упровадження гуманістичної 

парадигми освіти в освітній процес ВНЗ і фундаментом їхньої життєздатності. 

„Ставши суб’єктом, – наголошує К. Абульханова-Славська, – особистість 

випрацьовує індивідуальний спосіб організації діяльності. Цей спосіб 

відповідає якостям особистості, її ставленню до діяльності (цілепокладанню, 

мотивації) і вимогам, об’єктивним характеристикам конкретного виду 

діяльності. Спосіб діяльності є більш-менш оптимальним інтегралом, 

композицією цих основних параметрів. Суб’єкт є інтегрованою, 

централізованою, координаційною інстанцією діяльності. Він узгоджує свої 

індивідні, психофізіологічні, психічні і, нарешті, особистісні можливості, 
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особливості з умовами діяльності не парціально, а цілісно” [1, с. 140]. 

Здійснений нами аналіз досліджень дозволив визначити, що в основі 

багатьох сучасних концепцій лежить розуміння практичної професійної 

підготовки спеціаліста як процесу перетворення освітнього та особистого 

досвіду в досвід вирішення професійних завдань за допомогою накопичення 

досвіду вирішення навчальних, творчих завдань, оволодіння педагогічним 

проектуванням і моделюванням [243]. Аналіз різних підходів до професійної 

практико зорієнтованої підготовки уможливлює визначення її як підготовку, 

яка інтегрує фундаментальність знання з використанням оптимального 

поєднання професійно зорієнтованих технологій, форм і методів навчання, що 

забезпечує не лише формування універсальних та професійних компетенцій, 

професійної мобільності й здатності до професійного саморозвитку та 

самовдосконалення, а також новаторства і творчості. Універсальної моделі 

професійної практико зорієнтованої підготовки, яка б підходила всім вищим 

навчальним закладам, немає й бути не може. У кожному галузевому секторі 

освіти повинна бути своя модель професійної практико зорієнтованої 

підготовки, яка ґрунтується на завданнях підготовки й ураховує специфіку 

певної галузі освіти. 

Сучасна професійна підготовка іноземного студента передбачає 

розширення кола його підготовки за рахунок посилення практичного 

компонента. Одним із найбільш прийнятних варіантів такого перетворення є 

процес формування готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. У динамічному світі професія 

фармацевта залишається стабільною, хоча її зміст, умови праці, якісний і 

кількісний склад змінюються.   

Термін „професійна підготовка іноземних студентів” вимагає 

комплексного аналізу, що ґрунтується на методологічних підходах. На підставі 

вивчення та аналізу підходів до поняття „професійна підготовка” можна 

визначити такі її види: загальноосвітня підготовка; професійна практична; 

спеціальна; технологічна підготовка. Кожен із зазначених та перелічених видів 
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має свою специфіку й особливості щодо всіх інститутів – школа, коледж, 

університет. Професійна підготовка фахівців орієнтується на замовлення 

суспільства та держави. Мета і результат професійної підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті – це кваліфікований фахівець, підготовлений до включення в 

стабільне фармацевтичне середовище, що вимагає певних знань і навичок. 

Аналіз системи професійної підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті показує її 

зумовленість накопиченим історичним, теоретичним і практичним досвідом.  

Здійснення професійної підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

передбачає вирішення низки завдань, які взаємозумовлені та знаходяться на 

стадії уточнення й переосмислення, а саме: підготовка кваліфікованих кадрів 

відповідно до вимог, що висуваються до професійної діяльності; навчання 

іноземних студентів умілих і ефективних дій, які забезпечують успішне 

виконання професійних завдань; формування професійної самосвідомості 

іноземних студентів, почуття відповідальності за свої дії, прагнення до 

постійного вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням 

специфіки професійної діяльності; розробка й постійне вдосконалення в 

іноземних студентів практичних умінь і навичок професійної діяльності; 

формування високої психологічної стійкості особистості іноземних студентів 

та інших професійно-психологічних якостей і навичок; оволодіння 

необхідними знаннями, уміннями та навичками, підтримання їх на належному 

рівні й прагнення до досягнення професійної майстерності [25, с. 105]. 

Другу групу понять, що характеризують підготовку іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті, ми розглянемо в наступному підрозділі. 

Підсумовуючи проблематику досліджень з професійної підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті у вітчизняній науці, констатуємо: динамічний 
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розвиток медичної та фармацевтичної сфери в Україні та за кордоном ставить 

високі вимоги до рівня підготовки кадрів для цієї галузі. 

Аналіз теоретичних напрацювань і практичного досвіду свідчить, що 

дослідження у сфері навчання іноземних студентів зосереджені переважно в 

таких основних напрямах:  

– обґрунтування мовної підготовки іноземних студентів та її особливості 

(Н. Андрющенко, О. Артемова, С. Варава, О. Гейченко, Т. Дементьєва, 

Т. Капітонова, В. Коломієць, Т. Колосова, В. Костомаров, А. Мельникова, 

Т. Мехедькіна, О. Митрофанова, О. Палка, Т. Проскуріна, О. Суригін, 

А. Чистякова та ін.) [4; 8; 45; 68; 85; 135; 154; 155; 167; 194; 198; 201; 236; 274; 

316; 352];  

– забезпечення психологічної адаптації іноземних студентів до незвичних 

для них соціально-культурних і кліматичних умов (В. Антонова, К. Буракова, 

М. Іванова, Н. Королінська, Н. Костяк, Н. Поморцева, Д. Порох, О. Прищепа та 

ін.) [6; 42; 117; 158; 160; 255; 256; 262];  

– упровадження сучасних методів та технологій навчання іноземних 

студентів (Т. Базванова, Ю. Бойчук, Н. Булгакова, С. Калашникова, 

В. Лук’янова, І. Пахомова, О. Пометун, Т. Телеш, Т. Шмоніна та ін.) [13; 40; 41; 

132; 182; 239; 254; 322; 362];  

– особливості підготовки іноземних студентів у вищій медичній школі 

(Л. Васецька, Ю. Вороненко, Е. Гейченко, В. Гуменюк, Л. Єлизарова, 

С. Кузнецов, Л. Кулєшова, М. Лісовий, А. Овчиннікова, С. Роман, 

М. Тимофєєва, І. Філатова, Т. Фоміна, О.  Чаплінська, О. Яцишина та ін.) [46; 

60; 68; 79; 98; 163; 166; 169; 230; 285; 324; 333; 335; 339; 372 ]. 

Ми погоджуємося з І. Христинко, що діяльність українських ВНЗ у 

навчанні іноземних громадян зумовлена такими основними чинниками: 

– по-перше, міжнародний ринок освітніх послуг відкриває широкі 

можливості бізнесу в галузі освіти, що зумовлює безперечні економічні вигоди; 

– по-друге, навчання іноземних студентів – один із дієвих інструментів 

реалізації геополітичних інтересів держави;  
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– по-третє, в умовах сучасних освітніх реформ контингент іноземних 

громадян суттєво доповнює контингент вітчизняних студентів і значно 

підвищує рейтинг вищої освіти України. Отже, навчання іноземних громадян є 

важливим чинником міжнародної і внутрішньої політики та економіки, 

ігнорувати який у сучасному світі неможливо [338]. 

За даними Міністерства освіти і науки (МОН) України у 2014 році в 

Україні навчалися близько 61 тисячі іноземних студентів із 152 країн.  

За даними Департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації 

у 2012/13 навчальному році у ВНЗ Харкова вчилися більше 21000 іноземних 

студентів зі 117-ти країн світу. Це на 17% більше, ніж у попередньому році, і на 

35% більше, ніж вісім років тому. Зараз у ВНЗ Харкова – близько 9% студентів-

іноземців. Найбільше студентів-іноземців – із 39 держав Азії (17574 особи), 46 

держав Африки (3169 осіб) і 23-х держав Європи (1114 осіб) [257]. 

Прийом та навчання іноземних студентів регламентовано нормативно-

законодавчими документами: Закон України „Про вищу освіту” від 

01.07.2014 р. № 1556-VII; Закон України „Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства” від 19.06.2014 р. № 1 539-VII; Наказ МОН № 1541 від 

01.11.2013 р. Деякі питання організації набору й навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства (у редакції Наказу МОН України від 

11.12.2015 р. № 1272); Лист МОН України „Про терміни в'їзду іноземців на 

навчання за програмою мовної підготовки” від 11.12.2013 р. № 1/9-872; Наказ 

МОН України від 11.12.2015 р. № 1272 „Про внесення змін до наказу МОН 

України від 01.11.2013 р. № 1541”; Наказ МОН України № 622 від 06.06.2016 р. 

„Про затвердження змін до Наказу МОН України від 15.10.2015 р. № 1085”. 

Проаналізуємо історію створення й діяльність підготовчих відділень та 

факультетів медичних і фармацевтичних ВНЗ в Україні. Дисертаційні роботи 

Т. Базванової, Т. Дементьєвої, О. Іонкіної, В. Коломієць, С. Калашникової, 

А. Нікітіна, О. Палки, Е. Піневіча, Л. Рибаченко, О. Резван, Н. Стеніна, 

О. Суригіна, О. Тетьяченко, Т. Шмоніної довели, що за радянських часів 

іноземці переважно здобували освіту за медичними та інженерними 

http://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-68-0-0.html
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спеціальностями [23, с. 123]. На початку 70-х років розпочалась активна робота 

зі створення підготовчих факультетів для іноземних громадян у ВНЗ 

Української РСР.  

Публікації О. Сухолиткого висвітлили стан підготовки фахівців для 

зарубіжних країн у ВНЗ України та констатували, що в 140 країнах світу 

працювало понад 160 тис. випускників. Автор наголошує, що проблема 

підготовки фахівців для зарубіжних країн слугувала і політичним, і 

економічним інтересам країни [318]. 

В Україні, що серед розвинутих європейських країн посідає гідне місце за 

загальною кількістю студентів, найбільшою популярністю в іноземних 

громадян користуються медичні та фармацевтичні спеціальності. На цей час 16 

вищих медичних навчальних закладів України здійснюють підготовку 

іноземних громадян з медико-фармацевтичного напряму.  

В аспекті досліджуваної проблеми привертає увагу аналіз тематичного 

спектра дисертаційних робіт з питань підготовки іноземних студентів в Україні 

за період з 1990 по 2009 роки, зроблених О. Адаменко та М. Разорьоновою, у 

якому автори наголошують, що за вказаний період було захищено всього 19 

дисертацій, присвячених проблемам допрофесійної та професійної підготовки. 

Для прикладу: за цей проміжок часу в Росії було захищено більш 130 

дисертацій [2; 50]. 

Аналізуючи процес становлення та розвитку системи пропедевтичної 

(довишівської) підготовки іноземних громадян у ВНЗ України, І. Христинко 

проводить дослідження в історико-педагогічному аспекті (з початку XX 

століття – до кінця 60-х років XX століття). Автор висвітлює досвід підготовки 

іноземних громадян в Україні та в колишньому Радянському Союзі й 

наголошує, що перший досвід довишівської освіти іноземців почав 

накопичуватися на робітфаках, які були створені при університетах країни, а з 

вересня 1920 року за рішенням Раднаркому вони створювалися при всіх вищих 

навчальних закладах [338]. 
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Як відзначає Ю. Федотова на підставі проведеного історико-

педагогічного аналізу, система фахової підготовки іноземних громадян у нашій 

країні почала формуватись у 60-х роках ХХ ст. Наступним – другим – етапом 

стали 70 – 80-і роки ХХ ст., коли відбувалося організаційно-методичне 

забезпечення процесу підготовки іноземних студентів. На третьому етапі, після 

здобуття Україною незалежності, система фахової підготовки іноземців 

продовжує розвиватися й удосконалюватися, хоча все ще потребують 

подальших досліджень деякі питання організаційного, методичного, правового 

характеру та ін. [330]. 

У наукових працях Н. Булгакової здійснено дослідження теоретико-

методологічних, історико-педагогічних і методичних засад організації навчання 

іноземних громадян у технічному університеті, а також обґрунтовано й 

розроблено концепцію цілісної системи пропедевтичної підготовки 

формування предметних знань на основі структурування змісту навчальних 

дисциплін відповідно до законів природних систем і перетворення предметно-

змістовного складника в особистісно значущий зміст навчально-пізнавальної 

діяльності студента-іноземця [40; 41]. 

Теоретичний аналіз дисертаційних робот показав, що, незважаючи на 

достатню розробленість питань у галузі професійної освіти іноземних студентів 

на етапі довишівської підготовки, питання забезпечення педагогічних умов для 

якісної професійної підготовки до подальшого навчання в медико-

фармацевтичних вищих навчальних закладах у сучасній теорії і практиці поки 

що не знайшла належного відображення.  

Науково-методичні основи підготовки іноземних громадян на етапі 

довишівської підготовки розглянуто в наукових працях О. Дубинчук, 

Т. Зінченко та ін. [90; 112]. Автори наголошують на необхідності нових 

підходів до організації навчального процесу іноземних громадян на етапі 

допрофесійної підготовки, розробці й упровадженні авторських методик 

навчання, створення таких навчально-методичних матеріалів, що дозволять, не 
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знижуючи ефективності навчання, робити навчальні прийоми, способи та 

методи більш індивідуалізованими [112, с. 75]. 

Проблеми підготовки іноземних студентів ВНЗ технічного профілю 

України розглянуто в студіях О. Палки. Запропонована автором модель 

підготовки іноземних студентів ґрунтується на принципах полікультурного 

підходу, багатоканального сприйняття інформації, оптимізації навчальної 

діяльності [236].  

Так, І. Сладких у наукових розвідках висвітлює особливості 

технологічної реалізації формування готовності студентів-іноземців до 

навчальної та науково-дослідницької діяльності в умовах технічного 

університету [307]. Автор розглядає специфіку професійної підготовки 

громадян у полікультурному середовищі українського ВНЗ, виділяє етапи 

технологічної реалізації готовності студентів-іноземців до навчальної та 

науково-дослідницької діяльності. 

Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб у іноземних студентів 

висвітлено в дослідженні В. Зінченко, у якому авторка виокремлює такі: 

забезпечення комфортності навчання, використання адаптованих прийомів 

педагогічної техніки в процесі навчання студентів, формування вмінь 

самостійної роботи студентів [112]. 

У науковому просторі приділену увагу природничо-науковій підготовці 

іноземних студентів підготовчих факультетів. Зазначеному напряму 

присвячено дисертаційні роботи Н. Булгакової, Я. Кміт, Т. Копетчук, 

Т. Шмоніної та ін. [41; 140; 156; 363]. 

Зокрема, у дослідженні Т. Шмоніної наголошено, що становлення 

світоглядної позиції студентів засобами навчальних предметів природничого 

циклу (хімія, біологія, фізика), оволодіння фундаментальними знаннями про 

наукову картину світу становлять природничо-наукову підготовку майбутніх 

фахівців, що є теоретичною основою медицини, фармації, тваринництва, 

агрономії, інженерних спеціальностей і всіх галузей виробництва, пов’язаних з 

природоперетворювальною діяльністю [363]. 
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Проблема підготовки іноземних студентів у Росії привертає увагу 

багатьох психологів і педагогів. На цей час накопичено достатній досвід, що 

знайшов відображення в дисертаційних роботах, виконаних науковцями 

ближнього зарубіжжя. Так, у Росії основні тенденції підготовки фахівців для 

зарубіжних країн у вищих навчальних закладах у 1960 – 2003 рр. досліджував 

О. Шевченко [357]; О. Суригін – дидактичні основи допрофесійної підготовки 

іноземних студентів у вищих навчальних закладах [316]. Дисертацію 

А. Нікітіна присвячено змісту та спрямованості довишівської підготовки 

іноземних громадян на принципах Болонської декларації [213]; Н. Поморцева 

провела експериментальне дослідження розробленої педагогічної системи 

лінгвокультурної адаптації іноземних студентів у процесі навчання російської 

мови [255]; В. Тарасенко – формування професійної компетенції іноземних 

студентів, які навчаються у вищих художніх закладах Росії [320]; Г. Артем’єва 

– становлення системи допрофесійної підготовки іноземних громадян у Росії 

[9]; Х. Бахтіяров – історія методики викладання російської як іноземної [21]. 

Розглянемо підготовку іноземних громадян у ВНЗ медичного та 

фармацевтичного профілю України. 

Підготовка іноземних студентів за медичним профілем у вищій освіті 

(українській або російській) загальноосвітніми й медичними дисциплінами 

побудована з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності 

медиків. Іноземному студентові-медику доводиться вирішувати різноманітні 

завдання, що вимагають сформованості вмінь і знань у таких підсферах 

навчально-професійної діяльності, як: слухання лекцій; підготовка до 

практичних занять; робота в лабораторії; консультації; складання модульного 

контролю; оформлення лабораторних, наукових праць або рефератів; 

підготовка доповідей і повідомлень; участь у клінічній практиці тощо [283]. 

На підставі визначення особливостей підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі у фармацевтичних та медичних вищих навчальних 

закладах установлено, що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ 

України) у Наказі № 364 від 20.06.2011 р. „Про удосконалення підготовки та 
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підвищення кваліфікації іноземних громадян у вищих медичних та 

фармацевтичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти” 

розробило заходи щодо вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації 

іноземних громадян. 

Для дослідження особливостей підготовки іноземних студентів на 

допрофесійному етапі у фармацевтичних та медичних вищих навчальних 

закладах нами розглянуто ВНЗ, підпорядковані МОЗ України, що здійснюють 

підготовку іноземних студентів на довишівському етапі.  

Так, у Львівському національному медичному університеті 

ім. Д. Галицького підготовчий факультет створено в 1961 році. Університет 

здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та 

Америки. Навчання на підготовчому відділенні спрямовано на підготовку до 

подальшого навчання у ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю. 

Факультет іноземних студентів у Луганському державному медичному 

університеті засновано в 1983 році згідно з наказом МОЗ СРСР та МОЗ 

України „Про організацію підготовки іноземних громадян у Луганському 

державному медичному університеті”, упродовж 25 років роботи з іноземними 

студентами здійснено 17 випусків. Географія випускників Луганського ДМУ 

значно розширилась: Європа, Азія, Америка, Африка [257].  

Підготовче відділення іноземних громадян у Харківському 

національному медичному університет здійснює підготовку іноземців понад 20 

років. Освітня програма розрахована на один навчальний рік (10 місяців). 

Навчання за медико-біологічним профілем відбувається відповідно до програм 

і планів, затверджених МОН України. Упродовж двох семестрів слухачі 

підготовчого відділення вивчають 7 дисциплін: російську мову (відводиться 

більше половини загального обсягу навчального часу); біологію; хімію; фізику; 

математику; основи інформатики та обчислювальної техніки; країнознавство. 

Кожна навчальна група по мірі комплектації отримує спеціально розроблений 

план занять, терміни складання заліків та іспитів. Слухачі отримують свідоцтво 

державного зразка про закінчення підготовчого відділення, що надає право 
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зарахування на перший курс без будь-яких додаткових вступних випробувань 

[95].  

Як показали спостереження, якість освіти забезпечує невелика кількість 

слухачів в одній навчальній групі (не більше 10), високий рівень викладання й 

навчально-методичного забезпечення навчального процесу. 

Зауважимо, що в період навчання студенти беруть активну участь у 

студентському житті університету, дізнаються про його історію і традиції, 

знайомляться з провідними кафедрами, виступають на міських наукових 

конференціях, відвідують виставки, музеї та театри. 

На особливу увагу заслуговує досвід підготовки іноземних громадян для 

ВНЗ медичного й фармацевтичного профілю, яким займається Українська 

медична стоматологічна академія (м. Полтава), де в 1997 р. створено підготовче 

відділення для іноземних громадян. Слухачі підготовчого відділення іноземних 

громадян вивчають російську мову, математику, фізику, хімію, біологію, 

інформатику, країнознавство. Загалом робота підготовчого відділення 

спрямована на адаптацію іноземних громадян до життя й навчання в Україні та 

знайомство з культурою і традиціями українського народу [123]. 

У Вінницькому національному медичному університеті ім. М. Пирогова у 

1979 р. створено підготовчий факультет для навчання 230 іноземних громадян. 

Головним завданням викладачів факультету є систематизація знань, набутих 

студентами-іноземцями на їхній батьківщині, оволодіння мовою предмета 

(українська або російська) як засобом одержання наукової інформації в обсязі, 

необхідному для вільного сприймання текстів підручників та лекцій на I курсі 

медичного університету.  

У перші роки роботи викладачі факультету доклали чимало зусиль на 

складання методичних розробок з практичних занять, лабораторних робіт, 

самостійної роботи студентів та контролю й знань, умінь та навичок іноземних 

студентів. Також були підготовлені й надруковані тематичні словники чотирма 

мовами (англійською, французькою, іспанською та арабською) з хімії, фізики, 

біології та математики [120]. 
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В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне наголосити, що 

під час навчання іноземних студентів в українськомовному середовищі 

найбільш дієвою та ефективною можна вважати таку організацію навчання, яка 

б забезпечувала залучення студентів до комунікативної діяльності фахівця, у 

цьому випадку – медика. У центрі уваги є мовно-розумова діяльність людей, а 

основним об’єктом навчання – мовна комунікація, функційні властивості мови 

та мовлення в їх нерозривній єдності. У Буковинському державному 

медичному університеті навчання іноземних громадян здійснюється з 1994 р. 

Навчаються студенти з Індії, Сомалі, Нігерії, Гани, Ефіопії, Судану, 

Саудівської Аравії, Пакистану, Болгарії, США та ін. країн [121]. 

Зауважимо, що в системі ВНЗ медичного профілю Національний 

медичний університет імені О. О. Богомольця визнано провідним в Україні з 

підготовки громадян із Йорданії, Сирії, Лівану, Саудівської Аравії, 

Азербайджану, Туркменістану та ін.  

Запорізький медичний університет посідає одне з перших місць в Україні 

по набору іноземних громадян для навчання. Зазначимо, що підготовка 

іноземних громадян Азії, Африки, Латинської Америки, Європи, США і 

Канади проводиться з 1973 року, коли був заснований підготовчий факультет 

для іноземних громадян. Це був перший підготовчий факультет для іноземних 

громадян в Україні медично-біологічного профілю. У перший рік своєї роботи 

він прийняв на навчання 106 іноземних громадян із 22 країн Африки, Азії та 

Латинської Америки. Для роботи із іноземними студентами був організований 

деканат підготовчого факультету (1974 р.), факультет для підготовки іноземних 

громадян (1976 р.), створені кафедри російської мови та загальнотеоретичних 

дисциплін. 

За роки роботи факультету підготовлено для навчання та вступу до ВНЗ 

5346 іноземних громадян із 101 країни світу. Іноземні студенти вивчають на 

факультеті російську та українську мови, біологію, математику, фізику, хімію, 

основи інформатики та обчислювальної техніки, країнознавство [122]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Навчання в ЗНМУ ведуть досвідчені кандидати наук і доценти кафедр 

мовної підготовки та загальнотеоретичних наук. Багато з них пройшли 

стажування в країнах Африки, Азії й Латинської Америки. Досвід підготовчого 

факультету для іноземних громадян Запорізького медичного університету, як 

зазначають К. Гейченко та Л. Хиль, підтверджує, що в системі підготовки є 

певні проблеми, зумовлені входженням України до Болонського процесу, зміна 

статусу ВНЗ, посилення якості підготовки майбутніх медичних фахівців. Усе 

це вимагає перегляду та внесення коректив у навчально-виховний процес на 

підготовчих факультетах для іноземних громадян [68]. 

ДЗ Дніпропетровська медична академія (ДЗ „ДМА”) здійснює прийом і 

підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні з 1990 року. 

Ліцензійний обсяг набору слухачів становить 150 осіб. За роки його існування 

випускниками стали понад 1000 іноземних громадян із 36 країн світу: Йорданії, 

Анголи, Ірану, Непалу, Ізраїлю, Палестини, Судану, Лівану, Сирії, Тунісу, 

Туреччини, США, Канади, Китаю та ін. Усі слухачі підготовчого відділення 

забезпечені науково-методичною літературою, навчаються в комп’ютерно-

лінгафонних класах мовної кафедри, кафедри фізики та інформатики за 

оригінальними програмами, створеними кафедрами мовної підготовки, біології, 

фізики, хімії. Протягом багатьох років, ураховуючи факт прибуття іноземців з 

різних країн світу з притаманним їм менталітетом, віросповіданням, 

культурою, з різним рівнем підготовки, викладачі кафедр постійно 

впроваджували новації навчально-методичної та виховної роботи. У роботі з 

іноземними студентами викладачі ДМА враховують складність і тривалість 

процесу адаптації іноземних студентів до нашого способу життя, сприйняття 

українських національних традицій, слов’янської культури та ментальності 

загалом. Для успішного здійснення виховної роботи з іноземними студентами 

різних етапів навчання використовують системний підхід. Провідне місце в 

довишівському навчанні посідає мовна підготовка. Один з її аспектів – фахова 

мова медика. У зв’язку з цим на підготовчому відділенні зусиллями творчого 

колективу висококваліфікованих викладачів кафедри мовної підготовки 
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створено навчальні посібники та методичні матеріали за професійним 

спрямуваннями, якими користуються викладачі підготовчих відділень 

медичних і фармацевтичних ВНЗ. 

Підготовку іноземних студентів у Дніпропетровській медичній академії 

репрезентовано в публікаціях В. Абрамова, Ю. Больбота, Є. Петрошенюка, 

Л. Сербіненко та ін. Автори акцентують, що цей навчальний заклад з 1990 року 

здійснює підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні, і 

наголошують на особливостях підготовки іноземних студентів до професійного 

навчання на медичних спеціальностях, посиленні індивідуальної роботи, 

виховної роботи з урахуванням законів та моральних норм країн, де вони 

проживають [89]. 

Зауважимо, що важливе місце в роботі підготовчого факультету займає 

виховна робота – і в навчальному процесі, і в позааудиторній роботі. 

Ураховуючи, що найважливіший період адаптації припадає на перший рік 

життя в Україні, викладачі передбачають у своїй педагогічній діяльності такі 

важливі компоненти: пізнавально-навчальний і розважально-видовищний. 

Щорічно проводяться різні тематичні конкурси, міжвишівські олімпіади на 

краще знання української та російської мов, національні та релігійні свята, 

вечори інтернаціональної дружби. Викладачі кафедр постійно ведуть активний 

пошук нових форм і методів роботи з іноземними студентами. 

З 2003 року підготовче відділення відкрито в Івано-Франківському 

національному медичному університеті з ліцензованим обсягом прийому 300 

осіб, де проводиться навчання за двома профілями: медико-біологічним та 

інженерно-технічним. Іноземні громадяни в Івано-Франківському 

національному медичному університеті навчаються в три етапи: допрофесійна 

підготовка (вивчення мови та фундаментальних дисциплін) – додипломна 

освіта за основними спеціальностями (лікувальна справа, стоматологія, 

фармація, фармація – заочна, сестринська справа, стоматологія ортопедична) – 

післядипломна освіта (навчання в магістратурі, клінічній ординатурі, 

аспірантурі). Після завершення навчання студенти ІФНМУ отримують диплом 
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міжнародного взірця. Найбільше іноземні студенти мріють стати медиками – 

такий висновок напрошується з того, що в Івано-Франківському національному 

медичному університеті навчається 728 іноземних громадян. У цьому 

навчальному закладі є представники аж з 39 країн, найбільше йорданців (220), 

білорусів (145), сирійців (121), поляків (60), іракців (38), індійців та нігерійців 

(по 22). 

У ході дослідження з’ясовано, що в Одеському національному 

медичному університеті в 1992 році було відкрито підготовче відділення для 

іноземних громадян, де слухачі проходять підготовку з російської та 

української мови, покращують базову підготовку з фізики, хімії, біології і 

готуються до вступу до медичних та фармацевтичних ВНЗ.  

З метою визначення особливостей підготовки іноземних громадян на 

етапі допрофесійної підготовки проведено респективний аналіз  

довишівшького етапу навчання у Національному фармацевтичному 

університеті (НФаУ). Нами встановлено, що підготовка розпочата з 1960 р. і 

НФаУ є центром міжнародної фармацевтичної освіти, який підготував більше 

5000 магістрів фармації для 80 країн світу, зокрема для країн СНД. 

На основі здійсненого респективного аналізу встановлено, що інтенсивне 

навчання іноземних студентів у колишньому Радянському Союзі розпочалося в 

60-і роки, що було пов’язано із зростанням авторитету країни, зміною 

політичної мапи світу, ростом національно-визвольного руху в країнах Азії, 

Африки, Латинської Америки, прагненням визволених народів до самостійного 

економічного розвитку. Першими зарубіжними студентами, які почали 

навчання в університеті, можна вважати громадян Греції – політичних 

емігрантів, які приїхали з країн соціалістичної співдружності в 1959 році. 

З 1965 року на території Радянського Союзу розпочалась активна 

підготовка іноземних студентів за спеціальністю „Фармація”, флагманом цієї 

відповідальної справи став тоді ще Харківський фармацевтичний інститут – 

перший в Україні вищий навчальний заклад, що прийняв на навчання 

іноземного студента з Судану. У 1970 році до Харківського фармацевтичного 
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інституту приїхало вже 16 іноземців. З того часу контингент іноземних 

студентів збільшувався з кожним роком, і постало питання про заснування 

факультету у справах іноземних студентів, який було створено вже в 1974 році. 

Основний контингент іноземних студентів НФаУ на початку 80-х років 

складався переважно зі студентів з Африки: Танзанії, Кенії, Нігерії, Судану, 

Замбії, Тунісу, Уганди. http://nuph.edu.ua 

У ті роки набір здійснювався за державною лінією, навчання сплачували 

держава й різні громадські організації: профкоми, Товариство Червоного 

Хреста й Червоного Півмісяця, Комітет радянських жінок, Спілка сприяння 

громадянам Африки, Азії й Латинської Америки. 

Зрозуміло, що поступово змінювався контингент іноземних студентів, 

значна кількість приїжджала з країн Близького Сходу. За 45 років НФаУ було 

накопичено значний досвід з підготовки фармацевтичних кадрів для країн 

Європи, Азії, Африки й Латинської Америки [329; 351]. 

Заслуговує на увагу той факт, що навчання іноземних студентів на 

підготовчому факультеті в Національному фармацевтичному університеті є 

особливим початковим етапом навчання, що має свої особливості, оскільки за 

досить короткий час (8 – 10 місяців) студенти повинні засвоїти не тільки 

достатній обсяг теоретичних знань російської літературної мови, але й 

створити власну лексичну базу, сформувати мовні, комунікативні навички та 

вміння, які будуть необхідні їм для повноцінної участі в житті та підготовці до 

вивчення фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін. 

Підготовчий факультет для іноземних громадян в НФаУ створено в 1992 році. 

На етапі довишівської підготовки в НФаУ на підготовчому факультеті 

головною метою є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який 

забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у ВНЗ України, а 

також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у 

новому соціально-культурному середовищі. Підготовчий факультет здійснює 

допрофесійну підготовку іноземних студентів за такими напрямами навчання: 

медико-біологічним, інженерно-технічним та економічним. 

http://nuph.edu.ua/
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Констатуємо, що підготовка іноземних студентів на довишівському етапі 

є початком до подальшого професійного навчання, під час якого іноземний 

студент удосконалює іноземну мову, наближаючи свої комунікативно-мовні 

вміння до рівня носіїв мови. У сукупність таких умінь та навичок входять: 

– уміння розуміти усні й письмові тексти, бачити всі закладені в них 

змісти, створювати власні тексти; 

– уміння висловлювати одну думку різними способами, адекватно 

реагуючи на ситуацію за допомогою мовленнєвих вчинків;  

– уміння активно і творчо аналізувати та використовувати наукову 

літературу за фахом;  

– уміння засвоювати масиви наукової інформації;  

– уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді рефератів, 

статей, доповідей [209]. 

Зарахування іноземних громадян на навчання до Харківського 

національного фармацевтичного університету передбачено Положенням про 

прийом іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання у вищі 

навчальні заклади, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 

вересня 1998 року № 1238. 

У Харківському національному фармацевтичному університеті 

підготовку іноземних громадян за всіма спеціальностями – і українською, і 

російською мовами – здійснює Підготовчий факультет (факультет 

допрофесійної підготовки). 

Навчальні плани і програми навчання на підготовчому факультеті 

забезпечують подальше навчання у ВНЗ за напрямами: медико-біологічним, 

інженерно-технічним і економічним. 

На підготовчому факультеті вивчають предмети відповідно до напрямів: 

Медико-біологічний – російська або українська мова (за вибором 

студента), біологія, фізика, хімія, інформатика, країнознавство; інженерно-

технічний – російська або українська мова (за вибором студента), математика, 

фізика, креслення, інформатика, країнознавство; економічний – російська або 
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українська мова (за вибором студента), математика, основи економіки, 

географія, інформатика, країнознавство. 

Навчання на підготовчому факультеті за медико-біологічним напрямом 

дає можливість учитися на всіх медико-фармацевтичних факультетах НФАУ, а 

також в інших ВНЗ медико-біологічного напряму. 

Навчання на підготовчому факультеті за інженерно-технічним напрямом 

дає можливість навчатися на таких факультетах ВНЗ: механіко-математичному, 

радіофізичному, фізичному, а також в інших ВНЗ інженерно-технічного 

напряму. 

Випускники підготовчого факультету, які навчались за медико-

біологічним напрямом, отримують Свідоцтво, яке надає їм право вступати до 

фармацевтичного університету й до ВНЗ медичного напряму України за 

результатами співбесіди на контрактній основі. 

Отже, на основі теоретичного аналізу розв’язання наукової проблеми 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному навчальному закладі встановлено, що процес 

підготовки іноземних студентів потребує змін в організації зазначеного 

процесу та його методичному забезпеченні. Навчання студентів-іноземців 

зумовлює зміну підходів до організації освітнього процесу, методичної 

підготовки викладачів до впровадження інновацій, полегшення заходів 

адаптації до навчання у вищому навчальному закладі, пошук та обґрунтування 

форм, методів і технологій формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін. Потребує дослідження друга 

група понять, яка визначить „професійну спрямованість” у підготовці 

іноземних студентів на допрофесійному етапі у фармацевтичному університеті. 
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1.2. Професійна спрямованість у підготовці іноземних студентів на 

довишівському етапі у фармацевтичному університеті 

 

Проблемі професійної спрямованості навчання в педагогіці й психології 

присвячено теоретичні й практичні дослідження провідних учених і практиків: 

С. Батишева, В. Волкова, В. Віленського, Т. Кузьміної, Т. Малкової, 

В. Петрука, Л. Романишиної, Н. Самоукіної та ін. [19; 52; 58; 187; 228; 246; 286; 

295]. 

Зокрема, проблему професійної спрямованості в навчанні іноземних 

студентів у ВНЗ репрезентовано в студіях багатьох науковців, серед яких: 

С. Варава, О. Живейнова, В. Копетчук, Л. Марюкова, Л. Пляцук, Л. Субота, 

В. Тарасенко, Н. Тоцька, І. Філатова, Л. Шевченко,Т. Шмоніна та ін. [45; 104; 

156; 191; 252; 315; 320; 326; 333; 359; 362]. 

Звернемося до розуміння сутності понять: „професійне навчання” та 

„професійна спрямованість навчання”. 

У Словнику законодавчих термінів подано таке визначення: „професійне 

навчання – це набуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок 

особою відповідно до її покликання і здібностей, що забезпечує відповідний 

рівень професійної кваліфікації для професійної діяльності та 

конкурентоспроможності на ринку праці” [311]. 

Погоджуємося, що професійна освіта – це процес і результат 

професійного становлення та розвитку особистості, що супроводжується 

оволодінням, установленими знаннями, уміннями, навичками та компетенціями 

з конкретних спеціальностей і професій [191]. 

У „Словнику термінів загальної та соціальної педагогіки” (автор 

О. Воронін) професійне навчання трактується як підготовка фахівців 

початкової, середньої й вищої кваліфікації для роботи в певній галузі 

діяльності. Як і загальна освіта, професійна орієнтується на розвиток 

особистості, але специфічна мета полягає в адаптації учнів до особливостей 

обраної сфери праці в інтересах реалізації здібностей та інтересів особистості. 



 46 

Професійне навчання відрізняється від загального характером і спрямованістю 

освоюваних знань, умінь і навичок, формуванням і вдосконаленням тих 

особистісних установок і якостей, що узгоджуються з обраними професією і 

спеціальністю [61]. 

В „Енциклопедії професійної освіти” запропоновано визначення 

професіоналізму, професійної підготовки, професійної орієнтації, професійної 

освіти. Так, „професіоналізм – це слово, характерне для тієї чи іншої 

професії...”, „професійна підготовка – сукупність спеціальних знань, умінь і 

навичок, що дозволяють виконувати роботу у визначеній області діяльності” 

[96]. 

У „Педагогічній енциклопедії” термін „професійна підготовка” 

розглянуто як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, трудового досвіду 

і норм поводження, що забезпечують можливість успішної роботи з визначеної 

професії [240]. 

Професійне навчання В. Копетчук розуміє як одне із фундаментальних 

прав особистості (закріплено в Декларації прав людини), що сприяє 

покращенню якості життя, забезпечує реальне право особистості на працю, 

професію, можливість брати участь у суспільному житті. Предметом 

професійного навчання є вивчення методологічних, теоретичних, історичних, 

методичних та технологічних засад освітнього процесу на всіх рівнях 

професійної освіти, в усіх типах професійних навчальних закладів [156]. 

Щодо визначення професійного навчання, то О. Дубинчук розглядає як 

„цілеспрямований та організований процес взаємодії вчителя й учнів, 

спрямований на розв’язання професійних навчальних завдань, у результаті 

якого учень оволодіває професійними знаннями, уміннями, навичками, 

розвиває особистісні професійні якості” [90]. 

Вітчизняна школа звертає увагу на те, що професійна спрямованість 

навчання має бути налаштована на створення сприятливої ситуації розвитку 

особистості з урахуванням аналізу впливів соціального і біологічних чинників 

(Л. Виготський, А. Леонтьєв, А. Лурія, О. Макаренко та ін.) [63; 173; 183; 184]. 
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Вона повинна формувати особистість як професіонала мікросередовища та 

власної природи (С. Болтівець, С. Рубінштейн, В. Сухолиткий та ін.) [20; 287; 

317]. 

Автори психологічного словника Ю. Приходько та В. Юрченко 

визначають, що професійна спрямованість – розуміння і внутрішнє прийняття 

особистістю цілей і завдань професійної діяльності, а також співзвучних із нею 

інтересів, настанов, переконань і поглядів. Усі ці ознаки й компоненти 

професійної спрямованості є показниками рівня її сформованості в студентів. 

Вона характеризується стійкістю (нестійкістю), домінуванням соціальних або 

вузькоособистісних мотивів, далекою чи близькою перспективою. Професійне 

самовизначення – процес прийняття особистістю рішення щодо вибору 

майбутньої трудової діяльності. Професійне самовизначення містить 

усвідомлення індивідом себе як суб’єкта конкретної майбутньої професійної 

діяльності; зіставлення своїх можливостей на основі самооцінки індивідуально-

психологічних якостей із психологічними вимогами професії до фахівця; 

усвідомлення своєї ролі й відповідальності за успішне виконання діяльності та 

реалізацію своїх здібностей; саморегуляцію поведінки, спрямованої на 

досягнення поставленої мети. [261]. 

У своїх дослідженнях, С. Батишев висвітлює сутність професійно 

спрямованого навчання як незмінне збереження викладання основ наук у тому 

ж базовому обсязі, як це має місце в загальноосвітній школі, але з тією 

різницею, що робиться спеціальний акцент на можливості застосовувати 

знання, навички й уміння з певного предмета при опануванні конкретних 

професій [19]. 

Професійну підготовку майбутніх фахівців досліджували Л. Волошко, 

С. Гончаренко, Н. Ничкало та ін. [59; 70; 276]. 

Особливості особистісно зорієнтованого професійного навчання 

розкриває Е. Зеєр [108]. Науковець, розглядаючи процес професійного 

становлення, уважає, що „системоутворювальним чинником цього процесу на 

різних стадіях становлення є соціально професійна спрямованість, яка 
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формується під впливом соціальної ситуації комплексу взаємопов’язаних, 

таких, що розвиваються, професійно значущих видів діяльності та професійної 

активності особистості”.  

Як підкреслює С. Гончаренко, спрямованість – це система мотивів, що 

впливає на діяльність особистості, визначає її вибір, рівень самореалізації, 

головним результатом професійної спрямованості навчання є не обсяг знань, а 

їхнє поєднання з особистісними професійними якостями, уміння студента або 

учня застосовувати самостійно свої знання на практиці [70].  

Переконливим є визначення професійної спрямованості Л. Шевченко. 

Авторка вважає, що професійна спрямованість – це складне утворення, яке є 

результатом формування системи ціннісних мотивів, що спонукають 

особистість до засвоєння професійних знань, умінь, навичок та способів їх 

творчого використання на практиці [359]. 

Не можна не погодитися із думкою О. Власової, яка зазначає, що 

професійна зорієнтованість студентів у процесі їхньої фахової підготовки 

формується під впливом різних психологічних чинників та містить загальний 

рівень освіченості, здатність і спроможність до роботи з іншими людьми, 

усвідомлення й аргументованість вибору конкретної спеціальності, 

загальноособистісну та професійну поінформованість, індивідуальну 

компетентність, загальноорганізаційні здібності та нахили, мотиваційно-

ціннісні орієнтації. Завданнями розвитку професійної зорієнтованості студентів 

є своєчасне встановлення їхніх нахилів, інтересів, здібностей, а також 

розроблення та впровадження на цій базі в навчально-виховному процесі 

навчального закладу оптимальних умов для подальшого розвитку соціально-

професійної зрілості студентів [56]. 

У своїх дослідженнях О. Дубинчук визначає професійну спрямованість як 

орієнтацію на формування соціальної й психологічної спрямованості на 

професійну діяльність, пропонуючи розглядати цей термін як принцип, що 

відбиває основу зв’язку загального знання з певними конкретними знаннями та 

прийомами його використання в межах відповідної професії [90]. 
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Зокрема, Н. Самарук присвячує дослідження проблемі професійної 

спрямованості навчання математичних дисциплін і вважає її чинником 

ефективного формування готовності до професійної діяльності, що сприяє 

глибшому вивченню профілюючих предметів, розумінню причинно-

наслідкових зв’язків, підвищенню якості підготовки фахівця [293]. Автором 

запропоновано модель професійно спрямованого навчання математичних 

дисциплін на основі міжпредметних зв’язків, основними компонентами якої є: 

цільовий (завдання професійної підготовки); змістовий (принципи професійної 

підготовки, навчальні дисципліни, що забезпечують математичну та фахову 

освіту, форми, методи й засоби навчання); інтеграційний (складники 

математичної підготовленості на основі міжпредметних зв’язків, інтегровані 

економіко-математичні знання, навички та вміння майбутніх фахівців). 

Професійна спрямованість, на думку О. Ігнатюк, тісно пов’язана із 

професійним інтересом, який слугує суттєвим чинником у професійному 

саморозвитку особистості. Саме він виявляється у спрямованості особистості 

на оволодіння обраною професією в процесі усвідомлення її суспільної та 

особистісної значущості й привабливості, виражається в намірі глибше 

пізнавати свою професію, у сумлінному ставленні до оволодіння професійними 

вміннями й навичками, психологічній і практичній готовності працювати за 

обраною професією [118]. 

В. Волкова стверджує, що професійна спрямованість є одним з 

найважливіших компонентів виховання, який виконує в педагогічному процесі 

такі функції: справляє загальний стимулювальний вплив на навчальну 

діяльність; є важливою внутрішньою умовою розвитку особистості; позитивно 

позначається на якості знань, умінь та навичок студентів, на глибині й дієвості, 

міцності та стійкості перших; регулює перебіг розумових процесів і сприяє 

інтелектуальному розвитку особистості; спонукає до самостійної пошукової, 

творчої діяльності [58]. 

У працях Т. Малкової професійна спрямованість характеризується як 

узагальнена форма ставлення до професії, що складається з окремих локальних 
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оцінок суб’єктом ступеня особистісної значущості (привабливості – 

непривабливості) різних аспектів професійної діяльності, її змісту та умов 

здійснення [187].  

Ми погоджуємося з В. Копетчук, що спрямованість навчальних предметів 

означає, що є можливість впливати на протікання та результати навчального 

процесу, на певні його критерії, які залежать від форми цієї спрямованості. 

Вона полягає в поетапній оптимізації навчального процесу, коли на кожному 

етапі оптимізується один елемент, який одночасно випливає з цілей процесу 

навчання загалом. Важливе значення в професійній спрямованості навчання 

предметів має постійна взаємодія викладання й учіння, що спирається на 

навчальний матеріал, відбір його основних змістових елементів. Як і сам 

процес навчання, навчальний матеріал має логічну та психологічну структуру 

[156]. 

Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі 

підготовки медичного працівника досліджена Л. Романишиною, І. Хмеляр, 

М. Лукашук та ін. [286]. Учені обґрунтовують необхідність професійної 

спрямованості в системі природничої підготовки й відзначають, що в системі 

медичної освіти найбільш перспективним та необхідним є міжпредметне 

інтегрування, міждисциплінарний та комплексний підходи. Природничі 

предмети, на думку авторів, є не лише допоміжним інструментом для 

вирішення окремих проблем, а перш за все загальнокультурною базою для 

засвоєння системи принципів та культур, які складають основу дисциплін, що 

вивчаються. 

Професійна спрямованість, на думку В. Зінченко, охоплює такі 

компоненти: освітній, біологічний, психофізіологічний та особистісний. 

Освітній компонент проявляється в спеціальних здібностях та навичках до 

обраного предмета, зокрема біології, які відображаються в навчально-

професійному процесі. Біологічний компонент містить природно-біологічні 

передумови професійної спрямованості. Цей компонент ґрунтується на 

формуванні професійно актуальних потреб і здібностей особистості, засвоєнні 
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нею соціальних цінностей, що мають виражену практичну значущість і 

знаходять своє відображення в професійно-прикладній діяльності. На думку 

автора, психофізіологічний компонент ґрунтується на створенні 

найсприятливіших умов для нормального функціонування й відтворення 

навчально-професійної діяльності, у збереженні здоров’я й працездатності за 

рахунок зниження нервово-психічного напруження, поєднання фізичної праці з 

розумовою, раціоналізації режимів праці та відпочинку. Особистісний 

компонент передбачає формування самоактуалізації та самореалізації в 

професійній діяльності майбутніх біологів. Особистості з яскраво вираженою 

потребою в самоактуалізації та самореалізації зазвичай посідають активну 

позицію в житті, вони більш дієві [112]. 

Також зауважимо, що професійна спрямованість навчання повинна 

повністю відповідати сучасним тенденціям розвитку науки, що потребує 

постійної самоосвіти та професійного розвитку викладачів [76]. 

Як відзначає Н. Шварп, реалізація професійної спрямованості у вивченні 

гуманітарних дисциплін вимагає розробки низки дидактичних умов, зокрема – 

збереження логічної й змістовної цілісності та єдності предметів кожного 

циклу, засвоєння в процесі навчання наукових понять, принципів основ наук, 

використання під час формування основ професійної майстерності всієї 

системи наукових знань. Забезпечити реалізацію цих умов неможливо без 

використання інтегративного підходу до навчання, у процесі якого створюється 

цілісна система наукових знань із високим ступенем мобільності та міцності 

[355].  

Досліджуючи професійну спрямованість вивчення фізики, 

О. Врублевська пропонує розглядати її „як таку організацію навчання, що 

забезпечує осягнення базових теоретичних знань, практичних умінь та навичок, 

необхідних майбутньому фахівцю для ефективного засвоєння дисциплін 

професійної підготовки (предметів спеціалізації), формування професійного 

мислення, професійної самосвідомості та професійної культури” [62].  
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Зокрема, О. Живейнова наголошує на необхідності професійної 

спрямованості навчального процесу на допрофесійному етапі підготовки й 

передбачає відбір такого змісту дисциплін, що є базовими для засвоєння 

фундаментальних і професійних курсів у навчальному закладі [104]. 

У монографії, присвяченій формуванню професійної компетентності 

майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення 

фундаментальних дисциплін, В. Петрук зауважує, що „професійна 

спрямованість викладання вперше була застосована у навчальному процесі з 

метою зближення природничо-математичних дисциплін із предметами 

професійно-технічного циклу. Тому спочатку зміст даного поняття відбивав 

орієнтацію тільки на ті знання й уміння, які були необхідні в процесі освоєння 

певної техніки або технологічних процесів” [246]. 

Нам імпонує думка Л. Пляцук, яка вважає, що довишівське навчання 

іноземних студентів-медиків ґрунтується на медико-біологічній основі. Як 

зазначає авторка, саме біологія належить до дисциплін, яка насичена 

складними термінами. Тому перевагу надано практичним заняттям, 

зорієнтованим на професійну діяльність, і при цьому формують рівень 

компетентностей, наближених до біології та анатомії, що значною мірою 

визначає мовні та професійні вміння й навички [252]. 

Незважаючи на те, що дисципліну „Хімія” викладають студентам-

іноземцям на багатьох підготовчих факультетах, сучасних публікацій, 

присвячених методиці викладання хімії іноземним студентам на 

пропедевтичному рівні, досить мало. 

Науковець О. Швець охарактеризував специфіку викладання хімії й 

наголосив, що методика передбачає навчання нерідною мовою та 

зорієнтованість на певну професію [356]. При цьому автор ураховує три 

взаємопов’язані компоненти: мовний (спрямований на формування 

комунікативної компетентності); загальнонауковий і загальнопрофесійний 

(забезпечує загальнонаукову та загальнопрофесійну компетентність); 
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адаптаційний (забезпечує адаптацію студентів до навколишнього 

соціокультурного середовища). 

Аналізуючи проблему професійної спрямованості у викладанні дисциплін 

студентам-іноземцям підготовчого факультету, відзначимо, що одним із 

ключових принципів у навчанні студентів медичного чи фармацевтичного 

профілю є принцип професійної мовної спрямованості навчання. Із цим тісно 

пов’язаний принцип „єдиного мовного поля”. Єдиного „мовного режиму” 

досягають шляхом міждисциплінарної методики навчання. Оскільки головною 

метою навчального процесу є формування комунікативної компетенції в 

навчально-професійній сфері спілкування, остільки міждисциплінарні взаємини 

мовознавців і предметників мають бути спільно підпорядковані її досягненню, 

незважаючи на різницю навчальних предметів і компетенції, за які вони є 

відповідальними, – з одного боку, і фізика, хімія, анатомія, біологія тощо, 

поєднувані поняттям предметна компетенція, – з іншого. 

У наукових працях Є. Климов наголошує, що професійне самовизначення 

не є простим „самообмеженням” або добровільним входженням у професійну 

обмеженість: це завжди активний пошук можливостей для власного 

професійного розвитку [138]. 

Навчанню мови спеціальності іноземних студентів-медиків підготовчого 

факультету присвячено дослідження С. Варави, В. Груцяк, Н. Калашник, 

О. Кузьміної, В. Коломієць, А. Нікітіна, І. Соїна, Т. Цапко та ін. [45; 78; 129; 

154; 213; 228; 289]. 

Особливості навчання іноземних студентів-медиків професійного 

ділового мовлення висвітлено в наукових працях Л. Васецької, К. Гейченко, 

М. Лісового, С. Романа, М. Тимофієвої, А. Чистякової та ін. [47; 68; 169; 285; 

324; 352]. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, проблема 

професійної спрямованості у викладанні дисциплін іноземним студентам на 

етапі допрофесійної підготовки є малодослідженою. Так, проблеми 

професійного мовлення в системі фахової підготовки майбутніх медичних 
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працівників репрезентовано в публікаціях М. Лісового. Автором зроблено 

аналіз лінгвістичної, педагогічної, психологічної літератури, дисертаційних 

робіт, який надає змогу професійне мовлення розглядати як цілісне утворення, 

складниками якого є знання норм літературної мови, фахової термінології; 

уміння розуміти усні й писемні тексти зі спеціальності, тобто сприймати 

закладений у них зміст, і вільно створювати власні тексти; уміння виражати 

одну й ту саму думку різноманітними способами, адекватно реагуючи на 

ситуації діяльності за допомогою мовленнєвих дій; уміння відрізняти адекватні 

обставини спілкування, висловлювання від неправильних і неадекватних; 

уміння зрозуміти й своєчасно сказати необхідні у відповідній ситуації слова 

[169]. 

Організацію мовленнєвої діяльності в умовах вищої медичної освіти 

студентів-медиків розглянуто в студіях Л. Шутак та І. Собко. Автори 

наголошують, що лікарю необхідне спілкування в офіційній, професійній та 

науковій сферах, і розглядають мовленнєву компетентність як одну із головних 

вимог формування особистості майбутнього лікаря [365]. 

Досліджуючи особливості навчання російської мови як іноземної в 

нефілологічному ВНЗ, А. Чистякова виокремлює періоди, починаючи з 50-х 

років, і наголошує, що російська мова для іноземних студентів є засобом для 

одержання професійної підготовки. Авторка зазначає, що вивчення російської 

мови іноземним студентам обов’язково треба починати з підготовчого 

факультету й спрямовувати на формування компетентностей, які визначені 

програмою [352]. 

Формуванню професійних мовленнєвих умінь у  іноземних студентів 

засобами комплексних дидактичних ігор присвячено дослідження В. Коломієць 

[154]. 

За словами одного з відомих представників методики навчання іноземних 

мов Е. Пассова, комунікативність викладання іноземних мов полягає в тому, 

що „процес навчання будується як модель процесу комунікації. Як і будь-яка 

модель, процес навчання в де яких аспектах апроксимовані порівняно з 



 55 

реальним процесом комунікації, але за основними параметрами він йому 

адекватний” [237]. 

Як відзначають Я. Проскуріна, Л. Субота, під час навчання в іноземних 

студентів відбувається послідовне формування навичок писемної мови в 

рамках професійних потреб, і це в першу навички побудови писемного 

висловлення на основі тексту зі спеціальності. Це відбувається під час 

групових та індивідуальних занять. До кожної з тем запропоновано систему 

завдань, що контролюють здатність студентів оперувати прочитаним тексом і 

самостійно використовувати його інформаційний зміст для продуціювання 

письмового викладу [274; 315].  

Аналізуючи підготовку іноземних студентів до вивчення професійної 

лексики, М. Сітковська наголошує, що комунікативність як основний складник 

навчання російської мови як іноземної необхідно розглядати як систему 

навчання російської мови як іноземної. Авторка підкреслює, що вона повинна 

бути багатоаспектною та міждисциплінарною, використовувати теоретичні та 

практичні розробки лінгвістики, педагогіки, психології, логіки та риторики, а 

також практично реалізовувати такі дидактичні принципи, як індивідуалізація, 

мотивація, активізація мовно-мисленнєвої діяльності студента [306]. 

Зокрема, формуванню комунікативної компетенції наукового мовлення в 

процесі викладання у ВНЗ російської мови як іноземної присвячено 

дослідження Т. Колосової. Учена наголошує на компетенціях, які можуть бути 

сформовані в результаті вивчення особливостей наукового стилю, серед яких: 

уміння формулювати свої думки з порушеного питання або проблеми; давати 

критичну оцінку прослуханому повідомленню на наукові теми; брати участь у 

дискусії з доповіді або повідомлення; укладати усно й письмово наукові тексти 

тощо [155]. 

Реалізація принципу комунікативності повинна знайти своє вираження 

насамперед у мовному оформленні та змісті текстів, що включаються в 

підручники російської мови для іноземних студентів. За твердженням 

А. Арутюнова і Л. Трушина [10], текст придатний для підручника російської як 
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іноземної, якщо містить: нову актуальну інформацію; явну чи приховану 

проблему, яка допускає обговорення або міркування; якщо він адаптований, 

тобто з невеликими змінами застосуємо в мові учня, або схожий на ті, які він 

може зустріти в реальному житті. Увагу вчених, які займаються проблемами 

мовної підготовки, спрямовано на мовний комунікативний акт як цілісну 

одиницю мовного спілкування [155]. 

Науковець Л. Субота при вивченні текстів за фахом іноземними 

студентами пропонує: опрацювання теоретичного матеріалу та його засвоєння; 

вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; виконання вправ, розв’язування тестових завдань різного рівня 

складності; опрацювання текстів для самостійного читання і завдань для 

контролю їх розуміння; конспектування, складання планів, тез, графічних 

записів, пошук у комп’ютерних мережах додаткового навчального матеріалу за 

запропонованими викладачем темами тощо [315]. 

Проблеми формування комунікативної компетенції іноземних студентів 

на підготовчому факультеті розглянуто в публікаціях О. Незовибатько та 

О. Артемової. Автори наголошують на необхідності формування 

комунікативного змісту в різних видах мовної діяльності й науковий текст за 

професійним спрямуванням розглядають як вищу комунікативну одиницю, що 

сприяє реалізації комунікативних потреб [212]. Комунікативний акт містить 

елементи фізичної, інтелектуальної, емоційної, несвідомої та немовленнєвої 

семіотичної діяльності. До компонентів комунікативного акту зараховують 

комунікантів зі свої тезаурусом, комунікативний текст, комунікативні цілі й 

наміри, обставини (фонові і мовні). 

Дослідники Ю. Вороненко, Г. Селевко і О. Тетьянченко [60; 300; 323], 

виходячи з інформаційного підходу, беруть провідні джерела інформації для 

угруповання комунікативних умінь. На їхню думку, актуальними джерелами в 

навчанні є тексти й реальні об’єкти, тому виділяють три групи комунікативних 

умінь: працювати з усним текстом, працювати з письмовим текстом, працювати 

з реальними об’єктами як джерелами інформації.  
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Отже, зважаючи на викладене вище, реалізація принципу 

комунікативності повинна виявлятися в способі презентації й подальшого 

методичного відпрацювання мовного матеріалу, який призначався для 

засвоєння, й особливо в системі завдань і вправ, що відповідають вимогам, 

передбаченими чинною програмою з російської мови. 

У дослідженнях Г. Василенко, Л.  Клокосонова та Н. Ядвижна 

наголошують на особливостях контролю комунікативної компетентності 

іноземних громадян, зокрема у виборі прийомів контролю, серед яких: 

контроль повинен бути спрямований для перевірки рівня вмінь та навичок для 

певного етапу навчання; формулювання завдань повинні відображати 

комунікативний підхід до навчання; ураховувати індивідуальні особливості 

студентів. Серед ефективних форм ними виділено такі: відповіді на запитання, 

складання діалогу за завданою ситуацією, підготовлення повідомлення за 

темою; бесіда з елементами опису, обговорення прочитаного або прослуханого 

та ін. [48]. 

Професійне становлення студента-медика, на думку М. Тимофієвої, є 

процесом багатогранним та безперервним. Його розвитку сприяють глибоке 

розуміння особливостей обраної професії, професійне навчання, професійна 

адаптація та професіоналізація [324]. Авторка наголошує, що велике значення в 

процесі становлення фахівців має рівень професійної підготовки викладацького 

складу. 

Виходячи з викладеного вище, доходимо висновку, що слабким місцем 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті є також відсутність 

міждисциплінарної інтеграції з професійними дисциплінами з майбутньої 

спеціальності „Фармація”, низький рівень професійного спрямування у 

викладанні дисциплін тощо. 

З метою поглибленого дослідження питання ми проаналізували 

літературні джерела [44; 104; 156; 191; 252; 315; 320], які висвітлили проблему 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 
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дисциплін у фармацевтичному університеті. Не можна не погодитись, що 

проблема становлення професіонала – це, у першу чергу, проблема 

особистісного й соціального розвитку майбутнього фахівця як суб’єкта 

соціальної дії. Сучасний професіонал повинен бачити свою професію в усій 

сукупності її широких соціальних зв’язків, знати, які висуваються до неї та її 

представників вимоги, розуміти зміст і специфіку своєї професійної діяльності, 

орієнтуватися в колі професійних завдань і бути готовим вирішувати їх у 

мінливих соціальних умовах. Усі необхідні професійні знання, уміння й 

навички, норми поведінки й ціннісні орієнтири, ідеали і внутрішні структури 

особистості формуються в процесі професіоналізації особистості. 

Призначення професійно орієнтованих дисциплін полягає в тому, щоб 

надати студентам такі знання та вміння, розвинути професійно значущі якості, 

необхідні в подальшій діяльності фахівця фармації. 

Відповідно до навчальних планів медико-біологічного напряму 

фармацевтичного університету на етапі допрофесійної підготовки викладачі 

кафедри російської мови та природничих наук забезпечують викладання 

професійно орієнтованих дисциплін: „Російська мова”, „Хімія”, „Біологія”, 

„Фізика”. Сутність вивчення професійно орієнтованих дисциплін – організація 

роботи над формуванням і вдосконаленням професійно-комунікативної 

компетенції іноземних громадян у контексті реформування сучасної системи 

освіти. Мета професійно орієнтованих дисциплін – формування навичок і 

вмінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності до вступу на різні 

спеціальності медико-біологічного напряму ВНЗ України. 

До професійно орієнтованих дисциплін зі спеціальності 7.12020101 

„Фармація” відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти віднесено такі: 

фармацевтична хімія, біологічна хімія, фармацевтична ботаніка, токсикологічна 

хімія, біофізика та фізичні методи аналізу, фармакогнозія, фармакологія, 

клінічна фармація, аптечна технологія ліків, промислова технологія лікарських 

засобів, менеджмент і маркетинг у фармації та ін. 
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Здійснений нами аналіз програм та планів підготовки іноземних 

студентів дозволив визначити, що викладання „Хімії”, „Біології”, „Фізики” на 

етапі допрофесійної підготовки є фундаментальними загальноосвітніми 

дисциплінами, що становлять теоретичну основу підготовки професійно 

орієнтованих дисциплін зі спеціальності „Фармація”. Перелік професійно 

орієнтованих дисциплін наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Професійно орієнтовані дисципліни, які вивчаються в НФаУ 

Навчальні дисципліни 

довишівська 

підготовка НФаУ 

перший-п’ятий курс навчання НФаУ  

хімія  фармацевтична хімія, біологічна хімія, токсикологічна 

хімія, фармакогнозія, клінічна фармація 

біологія  фармацевтична ботаніка, аптечна технологія ліків, 

фармакологія, клінічна фармація, аптечна технологія 

ліків, промислова технологія лікарських засобів 

фізика біофізика та фізичні методи аналізу 

 

У межах нашого дослідження розглянемо більш докладно професійно 

орієнтовані дисципліни, що викладаються з першого курсу навчання в НФаУ: 

„Фармацевтична хімія” є навчальною дисципліною циклу професійної та 

практичної підготовки фахівців у системі вищої фармацевтичної освіти, вивчає 

широке коло питань, пов’язаних із лікарськими засобами. Як прикладна наука 

фармацевтична хімія базується на основних положеннях і законах хімічних 

наук (неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, техніка 

лабораторних робіт), фізико-математичних та медико-біологічних наук. 

Водночас, фармацевтична хімія є фундаментальною базою для суміжних 

фармацевтичних дисциплін: технології ліків, фармакології, фармакогнозії, 

організації та економіки фармації. 
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Завданням дисципліни є формування в іноземних студентів цілісних 

уявлень про будову, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів; 

взаємозв’язок „хімічна будова – фармакологічна дія”; основні показники якості 

лікарських засобів; методи контролю якості ліків; умови зберігання. У процесі 

вивчення дисципліни іноземний студент повинен оволодіти відповідними 

загальнопрофесійними компетенціями та усвідомити нерозривну єдність 

успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 

безпеки та охорони праці у фармацевтичній галузі. 

Відповідно до навчального плану „Біологічна фізика з фізичними 

методами аналізу” є однією з фундаментальних загальноосвітніх дисциплін, що 

становлять теоретичну основу підготовки фахівців вищої кваліфікації для 

фармації. Вивчення цієї дисципліни формує в іноземних студентів основні 

уявлення про найзагальніші властивості й форми руху матерії, про 

найважливіші фізичні закономірності, що лежать в основі механічних, 

термічних, електричних, магнітних, спектральних, поляризаційних та інших 

фізичних методів дослідження різних властивостей лікарських засобів. 

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу як навчальна 

дисципліна: інтегрується з такими дисциплінами, як медична хімія, медична 

біологія та ін.; закладає основи вивчення студентами фізіології, біохімії, 

біостатистики, патофізіології, радіаційної медицини, гігієни та екології, 

офтальмології, оториноларингології та ін. 

Метою викладання навчальної дисципліни „Біологічна фізика з 

фізичними методами аналізу” є поглиблення й удосконалення знань, умінь і 

практичного розуміння біофізичних процесів у живому організмі; фізичних 

методів діагностики захворювань і дослідження біологічних систем; впливу 

фізичних чинників на організм людини при її лікуванні; фізичних властивостей 

матеріалів, які використовуються в медицині та фармації; фізичних 

властивостей і характеристик навколишнього середовища. 

Досягнення цілей дозволить іноземним студентам-фармацевтам 

оволодіти фізичними й біофізичними, фізико-технічними й математичними 
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знаннями та вміннями, які необхідні для безпосередньої підготовки провізора, а 

також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у 

вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах.  

Аналіз навчальних планів, проведених у галузі професійно орієнтованої 

підготовки іноземних студентів, свідчить, що „Токсикологічна хімія” є однією 

зі спеціальних фармацевтичних дисциплін, яка вивчає властивості 

сильнодіючих і отруйних речовин природного та синтетичного походження, 

ідентифікації й установлення кількісного вмісту досліджуваних речовин в 

об’єктах біологічного походження. Отже, необхідність своєчасного виявлення 

отруйних та небезпечних речовин, номенклатура яких постійно зростає, 

попередження захворювань чи смертельних випадків від них є актуальною 

проблемою сучасної медичної науки. 

Головною метою викладання токсикологічної хімії в іноземних студентів 

є формування знань та практичних навичок, які б надали можливість майбутнім 

провізорам освоїти методи хіміко-токсикологічних досліджень отруйних 

речовин у бюро судово-медичної експертизи, лабораторіях промислово-

санітарного аналізу фармацевтичних підприємств, наркологічних центрах; 

клінічних лабораторіях з визначення лікарських речовин та їх метаболітів у 

біологічних рідинах, санітарно-епідеміологічних станціях. 

Токсикологічна хімія включає вивчення сучасної методики вилучення 

токсичних речовин та їх метаболітів, фізичних і фізико-хімічних методів 

якісного аналізу та визначення кількісного вмісту речовин. 

Студент повинен уміти: самостійно працювати з навчальною і 

спеціальною літературою при вирішенні професійних завдань, пов’язаних із 

судово-токсикологічним аналізом та експрес-діагностикою гострих отруєнь; 

вибирати методи виділення і аналізу отрут, виходячи з їх природи, характеру й 

стану об’єкта дослідження; документально оформити проведення судово-

токсикологічних експертиз (ведення робочого журналу, написання акта судово-

токсикологічного дослідження). 
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Фармакогнозія як навчальна дисципліна надає знання, уміння й навички з 

визначення заготівлі, зберігання й аналізу лікарської рослинної сировини, а 

також деяких продуктів рослинного і тваринного походження. Фармакогнозія 

охоплює широке коло питань, спрямованих на всебічне вивчення рослин як 

джерел лікарських речовин. 

Міждисциплінарні зв’язки – аналітична хімія, латинська мова, 

неорганічна хімія, органічна хімія, анатомія та фізіологія людини, 

фармакологія, фармацевтична хімія.  

Основними завданнями вивчення дисципліни „Фармакогнозія” є 

опанування іноземними студентами знань з лікарських рослин, лікарської 

рослинної сировини, сировини тваринного походження, необхідного світогляду 

щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів їх охорони 

та відтворення.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми іноземні студенти 

після вивчення дисципліни „Фармакогнозія” повинні мати сформовані 

компетенції: базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін; володіння інформаційною й 

комунікативною культурою, володіння професійною лексикою; сучасні знання 

про ідентифікацію, стандартизацію, комплексний товарознавчий аналіз, 

хімічний склад та використання лікарської рослинної сировини; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання в галузі фармацевтичної 

хімії, фармакології, фармакогнозії, технології ліків, організації та економіки 

фармації для забезпечення умов зберігання лікарських засобів, лікарської 

рослинної сировини та виробів медичного призначення; здатність 

використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і 

практичного використання методів оброблення хімічних, фізичних, 

технологічних, організаційних даних і моделювання фармацевтичних процесів; 

здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 

здатність використовувати інформаційні технології для вирішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. 
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Отже, на етапі допрофесійної підготовки після вивчення курсу „Російська 

мова. Науковий стиль мовлення”, „Хімія”, „Біологія”, „Фізика” іноземний  

студент розумітиме основний зміст наукових текстів, насамперед, професійно 

зорієнтованих, виділяючи основну думку в межах програмного матеріалу, 

засвоюватиме основний зміст лекцій, семінарів, виступів, бесід у своїй 

професійній сфері, може аналізувати інформацію, отриману в результаті 

наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її в 

подальшому професійному навчанні. 

Специфіка навчання в навчально-професійній сфері передбачає 

оволодіння основами медичної-фармацевтичної (професійної) термінології та 

термінології природничих дисциплін, слухання лекцій з професійно 

орієнтованих дисциплін, уміння брати участь в обговоренні спеціальних 

професійних тим, виступ на семінарах і конференціях. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури [17; 39; 131; 166; 217] 

показав, що специфіка професійно орієнтованих дисциплін полягає в тому, що 

вони спрямовують педагогічний процес на кінцевий результат навчання 

іноземного студента у ВНЗ – майбутню професію, яка в підсумку стане сферою 

докладання всіх отримуваних знань, умінь, навичок, перевіркою їхньої дієвості.  

Отже, викладання дисциплін у фармацевтичному університеті на етапі 

довишівської підготовки спрямоване на: усвідомлення мотивів, потреб 

майбутньої діяльності фахівців охорони здоров’я; оволодіння знаннями, 

практичними вміннями та навичками, необхідними майбутньому фахівцю; 

гармонійне поєднання теоретичного й практичного складників змісту освіти; 

формування професійного мислення, професійної самосвідомості та 

професійної культури. 

Професійна спрямованість студентів-іноземців підготовчого факультету 

відбувається під час занять через відбір змісту в контексті майбутньої 

спеціальності та організації всіх видів аудиторної й позааудиторної самостійної 

роботи. 
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Високий рівень професійної компетентності фахівця досягається 

наявністю в нього професійних умінь, набутих за час навчання у 

фармацевтичному університеті. Іншомовні вміння реалізуються успішно в 

складі комунікативної компетенції лише в тому випадку, якщо вони 

відповідають професійним умінням, певним кваліфікаційним характеристикам 

фахівців медико-фармацевтичного профілю. Доцільною й методично 

виправданою є, таким чином, професійно спрямована, комунікативна 

підготовка, що припускає навчання студентів професійно зорієнтованого 

іншомовного спілкування. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 

професійно зорієнтований підхід до навчання іноземних студентів у немовному 

ВНЗ, який передбачає формування в іноземних студентів здатності 

іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових сферах і 

ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми дійшли 

висновку, що професійна спрямованість іноземного студента довишівського 

етапу НФаУ повинна розглядатися як необхідний чинник формування 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

Отже, аналіз наукових праць та практичний досвід дають підстави для 

висновку, що професійна спрямованість у підготовці іноземних громадян на 

довишівському етапі потребує вдосконалення шляхом покращення організації 

навчально-виховного процесу з урахуванням подальшого професійного 

навчання у ВНЗ, підготовки викладачів до впровадження освітніх технологій, 

пошук та реалізація сучасних педагогічних технологій. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. У розділі здійснено науковий аналіз проблеми підготовки іноземних 

громадян підготовчих факультетів у вищих навчальних закладах, зокрема 

медичного й фармацевтичного профілю. У площині педагогічного та 

психологічного наукового простору виявлено багатогранність означеної 

проблеми, що значною мірою пояснюється актуальністю та водночас 

складністю, різноспрямованістю підходів до проблеми дослідження. 

2. На підставі проведеного аналізу встановлено, що організація процесу 

навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах вищих навчальних 

закладів України сформувалася внаслідок політичних і соціальних умов, що 

мають історичне підґрунтя з часів заснування підготовчих факультетів у 

колишньому СРСР, потребує суттєвого вдосконалення й не задовольняє вимог 

та потреб іноземних студентів до професійного навчання у вищих навчальних 

закладах охорони здоров’я. 

3. Розкрито теоретичні засади підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі у фармацевтичних та медичних вищих навчальних 

закладах як міждисциплінарної наукової проблеми. 

Теоретичний аналіз дисертаційних робот показав, що, незважаючи на 

достатню розробленість питань у галузі професійної освіти іноземних студентів 

на етапі довишівської підготовки, питання забезпечення педагогічних умов для 

якісної професійної підготовки до подальшого навчання в медико-

фармацевтичних вищих навчальних закладах у сучасній теорії і практиці поки 

що не знайшла належного відображення. 

4. Проаналізовано та узагальнено досвід підготовки іноземних громадян 

на довишівському етапі у ВНЗ медичного й фармацевтичного профілю. 

Виявлено напрями й особливості підготовки іноземних студентів на 

підготовчих факультетах медичних і фармацевтичних ВНЗ; особливостей 

іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах. 
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5. Уточнено сутність понять „підготовка”, „професійна підготовка”, 

„професійне навчання” та „професійна спрямованість навчання”; визначено 

професійну спрямованість у підготовці іноземних громадян як таку, що 

передбачає розуміння й внутрішнє сприйняття цілей і завдань майбутньої 

фахової діяльності. Усі складники професійної спрямованості слугують 

показниками рівня її розвитку і сформованості в студентів особистісних 

мотивів. 

6. Виявлено, що формування професійної спрямованості в студентів 

полягає в зміцненні в них позитивного ставлення до майбутньої професії, 

інтересу, схильності та здібності до неї, прагнення вдосконалювати свою 

кваліфікацію після закінчення вищого навчального закладу, послідовному 

розвитку ідеалів, поглядів, переконань та встановлено, що професійна 

спрямованість на етапі довишівської підготовки реалізується через 

упровадження професійно спрямованої навчальної діяльності студентів-

іноземців підготовчого факультету, шляхом відбору форм, методів та змісту в 

контексті майбутньої професії та ін. 

7. Проаналізовано програми й плани підготовки іноземних студентів та 

визначено, що викладання „Хімія”, „Біологія”, „Фізика” на етапі довишівської 

підготовки є фундаментальними загальноосвітніми дисциплінами, що 

становлять теоретичну основу підготовки професійно орієнтованих дисциплін 

зі спеціальності „Фармація”. 

Результати дослідження, відображені в розділі 1, представлено в 

наукових авторських публікаціях у провідних фахових виданнях, а також у 

формі доповідей та повідомлень на конференціях різного рівня [341 – 343; 348]. 
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РОЗДІЛ 2  

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У 

ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

 

2.1. Стан підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

 

Зазначимо, особливу цінність для вивчення предмета дисертаційної 

роботи – готовність іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті – мають наукові праці з проблем 

підготовки іноземних студентів: тільки кілька українських учених приділили 

увагу цій проблемі, і лише в межах окремих її видів. Отже, цей напрям не 

отримав достатнього прояву в сучасній теорії і методиці професійної освіти та 

потребує подальшого вивчення. 

На нашу думку, найбільш повно корелюється співвідношення понять 

„професійна підготовка” – „професійна освіта” та „готовність” – 

„компетентність” в опублікованих лекціях Ю. Сенька [301]. Учений уважає, що 

результатом професійної підготовки є готовність випускника вищої школи до 

майбутньої діяльності, а результатом професійної освіти – професійна 

компетентність. Ю. Сенько зауважує, що готовність до професійної діяльності 

як новоутворення майбутнього спеціаліста є фундаментом його професійної 

компетентності, тобто і готовність, і компетентність – це рівні професійної 

майстерності. Професійна компетентність – своєрідна зона найближчого (або 

віддаленого) розвитку готовності. Проте автор підкреслює, що вони не 

перебувають у відношенні наслідування: спочатку готовність, потім 

компетентність [301, с. 68]. 
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У підрозділі 1.1 ми розглянули першу групу дефінітивного ряду 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному виші. 

До другої групи понять, що характеризують зазначену вищу підготовку 

іноземних студентів, нами віднесено поняття „готовність”, „професійна 

діяльність”, „готовність до професійної діяльності”, „професійна готовність 

до діяльності”. 

Питання готовності іноземних студентів до навчання у ВНЗ досліджували 

В. Гайсином, Л. Григорчук, О. Живейнова, Н. Зінонос, В. Коломієць, 

Т. Колосова, О. Палка, Т. Шмоніна та ін. [67; 74; 104; 111; 154; 155; 236; 363]. 

Ураховуючи різноманітність підходів у дослідженнях, присвячених 

поняттю „готовність”, уважаємо за необхідне проаналізувати різні погляди на 

цю проблему з метою виявлення сутності готовності до діяльності, зокрема 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

Початок вивчення проблем готовності до праці в зарубіжній та 

вітчизняній психолого-педагогічній науці припадає на 50 – 60-і рр. ХХ ст. у 

зв’язку з необхідністю професійної підготовки людей до різних сфер діяльності 

(В. Ільїн, К. Платонов та ін.) [124; 251]. Категорію „готовність” було введено в 

науковий обіг у 50 – 60-х рр. ХХ ст. завдяки дослідженням Б. Ананьєва [5]. 

Проте, незважаючи на достатньо тривалий термін вивчення, єдиного розуміння 

цієї категорії в науці не було.  

Поняття готовності до діяльності почали використовувати 1976 року 

білоруські дослідники М. Дьяченко і Л. Кандибович [92]. Основним 

аргументом для його введення була необхідність виокремлення із сукупності 

чинників, що зумовлюють продуктивність діяльності, психологічного 

компонента, який за певних умов відіграє вирішальну роль в оволодінні тим чи 

тим її видом. Науковці зазначають, що готовність як передумова для виконання 

будь-якої діяльності є водночас і її результатом. 

Поняття „готовність” у словниках тлумачиться як „бажання зробити що-
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небудь” [50, с. 257]; згода зробити що-небудь; стан, за якого все зроблене, все 

готове для чогось [325, с. 142]; подається визначення поняття 

„підготовленість” як „стан готовності для якої-небудь діяльності, здатність до 

неї” [Там само, с. 952]; наявність професійної підготовки до якої-небудь 

справи, роботи [215, с. 377]; є також термін „готовий”, який визначається як 

такий, що зробив усе необхідне для чого-небудь, для майбутнього. Із-поміж 

досліджень, присвячених вивченню окремих форм прояву готовності, 

компонентів або підсистем загальної системи готовності, виокремимо 

дослідження Р. Хмелюк. У низці її робіт висвітлено, зокрема, проблеми 

професійної придатності. Р. Хмелюк наводить такі чинники придатності до 

педагогічної діяльності, які є структурою, близькою до структури 

психологічної готовності, а саме: а) наявність інтересу, відповідне ставлення 

особистості до педагогічної діяльності, б) потреба в цій діяльності; в) знання, 

уміння, навички, необхідні для оволодіння професією; г) деякі передумови 

педагогічних здібностей [337]. 

Підготовленість людини до певного виду діяльності можна розглядати як 

наявність у неї особистісних якостей, теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок, що дозволяють будь-коли успішно виконувати поставлені завдання, 

свої функційні обов’язки. Розглядаючи проблему вдосконалення професійної 

підготовки студентів, Т. Камоза в якості стану й компонента готовності 

особистості до професійної діяльності визначає особистісно зорієнтований 

компонент, який містить властивості, якості та стан майбутнього фахівця. До 

таких якостей зараховано й професійну спрямованість [133]. 

Звісно, погляди науковців на сутність і зміст поняття готовності різняться 

між собою, а саме: „професійно важлива якість, психічний стан особистості, 

сукупність переконань, поглядів, відносин, мотивів, відчуттів, вольових і 

інтелектуальних якостей, знань, умінь, навичок, установка на активні, доцільні, 

цілеспрямовані дії” (М. Дьяченко і Л. Кандибович) [92, с. 18 – 19]; 

„відрефлексована спрямованість на професію типу „людина – людина” 

(І. Зимня) [113]; „результат професійної підготовки, яка починається з 
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професійного самовизначення, професійної освіти, виховання, розвитку, 

самовиховання” (К. Дурай-Новакова) [94]. За твердженням С. Максименка, 

готовність – це цілеспрямоване вираження особистості, що містить 

переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, 

знання, навички, уміння, установки [185].  

На наш погляд, логічним є підхід, згідно з яким поняття „готовність” слід 

розглядати на двох рівнях: функційному та змістовому. На функційному 

(суб’єктивному) рівні „готовність – це „суб’єктивний стан особистості, яка 

усвідомлює себе здатною до здійснення діяльності, прагне її виконати” [151, 

с. 71]. На змістовому (об’єктивному) рівні цей термін передбачає „наявність 

сформованих властивостей, якостей, знань і вмінь, які необхідні для успішного 

здійснення діяльності її суб’єктом” [Там само, с. 72]. 

Отже, аналіз науково-педагогічних досліджень щодо формування 

готовності дозволяє виявити основні підходи до визначення поняття 

„готовність”, які можна поділити на шість груп. 

До першої групи можуть бути включені поняття, що визначають 

готовність як особистісну якість: наприклад, інтегральна якість особистості, що 

забезпечує цілеспрямоване вирішення педагогічних завдань, або як складне, що 

динамічно розвивається, цілісне особистісне утворення, що характеризується 

сукупністю зовнішніх і внутрішніх мотивів, які забезпечують успішне 

здійснення професійної діяльності.  

Другу групу складають поняття, що визначають готовність як професійну 

якість або інтегральну освіту професійно значущих якостей особистості 

майбутнього фахівця; як результат цілеспрямованої професійної підготовки 

фахівця у ВНЗ. 

До третьої групи можна віднести поняття, що визначають готовність як 

психічний стан, а саме: особливий психічний стан людини, що забезпечує 

успішність професійної діяльності та виражається на особистісному рівні й 

відбиває загальний тип мислення й особливості менталітету особистості. 

Четверта група об’єднує поняття, що визначають готовність як 
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новоутворення: складне інтегральне професійно значуще новоутворення, що 

забезпечує оптимальне функціонування особистості в суспільстві; цілісне 

системне інтегральне новоутворення, яке є визначальним для особистісного 

зростання майбутнього фахівця, забезпечує професійну адаптацію і сприяє 

успішній реалізації.  

До п’ятої групи можуть бути віднесені поняття, що визначають 

готовність як попередній стан: готовність стану суб’єкта приступити до роботи 

в закладах інтернатного типу, перебувати в цій діяльності тривалий час; 

суб’єктивний стан індивіда, який усвідомлює себе підготовленим до виконання 

різних видів професійної діяльності.  

Шосту групу репрезентують поняття, що визначають готовність як 

активно-дієвий стан: результат особистісного зростання фахівця у своїй 

професії, який характеризується реальними діями щодо вдосконалення своєї 

майстерності; активно дієве зростання особистості, що забезпечує швидку 

адаптацію, ефективну актуалізацію та використання в процесі практичної 

діяльності набутих у ВНЗ знань, умінь і навичок [92; 94; 113; 185]. 

Отже, термін „готовність” трапляється в педагогіці в різних контекстах: 

готовність до навчання, до професійної діяльності, до дослідницької діяльності, 

до професійної реалізації тощо. У кожному випадку мається на увазі готовність 

до якої-небудь дії або будь-якої діяльності. У педагогічних дослідженнях 

різних авторів компонентний склад різних видів готовності має і загальні, і 

відмінні за своїми кількісними та якісними характеристикам структурні 

одиниці. 

Наведемо визначення поняття готовності, подані науковцями в 

докторських дисертаціях, захищених на теренах України. Так, на думку 

А. Линенко, готовність розуміється як цілісне утворення, що характеризує 

емоційно-когнітивну й вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його 

включення в діяльність певного спрямування [177, с. 56]. З погляду 

С. Литвиненко, підготовка є засобом формування готовності до діяльності, 

готовність – результатом і показником якості підготовки, що реалізується й 
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перевіряється в діяльності; діяльність – метою підготовки й водночас виконує 

функції її регулювання та корекції [178]. На думку дослідниці, готовність до 

соціальної діяльності – це результат професійної підготовки, інтегральне 

багаторівневе динамічне особистісне утворення [Там само, с. 16]. 

О. Пєхота готовність до професійного саморозвитку розглядає як 

складноструктуроване утворення, яке забезпечує необхідні внутрішні умови 

для успішного професійного саморозвитку майбутнього вчителя [247, с. 216].  

Отже, подані визначення готовності українських науковців свідчать про 

широку розгалуженість цього поняття. Передусім, готовність науковці 

визначають як цілісне стійке особистісне утворення, інтегральне багаторівневе 

динамічне особистісне утворення, інтегративну якість особистості, цілісну 

систему стійких інтегративних особистісних утворень тощо. Проте, 

незважаючи на розбіжності в трактуванні цього поняття, основними 

характеристиками готовності іноземних студентів до професійної діяльності 

можна визначити такі: цілісність, стійкість, інтегративність, динамічність, 

полікомпонентність цього феномену. 

Залежно від специфіки діяльності дослідники визначають такі види 

готовності: морально-психологічну готовність (О. Ковальов), моральну 

готовність (А. Зосимовський), готовність до самоосвітньої діяльності 

(Т. Яковець), психологічну готовність (М. Дьяченко, Л. Кандибович), 

професійну готовність (А. Маркова, Л. Мітіна та ін.) [92; 115; 142; 189; 197; 

369].  

У межах нашого дослідження розглянемо більш докладно дефініцію 

„професійна готовність до діяльності”. 

У літературі термін „професійна діяльність” ужито у двох варіантах: 

1) поняттям „професійна діяльність” позначено трудову діяльність людини, що 

вирізняється високими показниками якості та ефективності; 2) поняттям 

„професійна діяльність” – складну продуктивну діяльність у межах професії. 

Під професійною діяльністю Г. Суходольський розуміє будь-яку складну 

діяльність, що постає перед людиною як конституйований спосіб виконання 
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чого-небудь, що має нормативно встановлений характер. Професійна діяльність 

є об’єктивно складною, тому вона важка для освоєння, вимагає тривалого 

періоду теоретичного й практичного навчання [317]. 

Ґрунтовну характеристику професійної діяльності представлено в 

працях М. Громкової [76]. Успіх професійної підготовки фахівця Є. Зеєр 

пов’язує з інтеграцією пізнавальної та професійної діяльності [108]. Кожна 

професійна діяльність має свою структуру, у якій, на думку О. Ковальова, 

можна виокремити опорні та провідні властивості. За О. Леонтьєвим, 

необхідною умовою успішної та якісної праці є свідомий вибір і позитивне 

емоційне ставлення, внутрішнє задоволення і самим процесом праці, і її 

результатами. Учений зазначає, що діяльність майбутнього фахівця є системою 

внутрішньо підпорядкованих діяльностей, які мотивують, програмують, 

регулюють і контролюють практичну діяльність [173]. Практика є більш 

активною і конкретною стороною цілісної діяльності, головним засобом 

перевірки істинності й значущості теоретичних положень. 

На нашу думку, професійна діяльність – це стан особистості, її 

діяльність, що дає можливість приймати самостійні рішення до продуктивної 

реалізації дій на основі знань, умінь, навичок і досвіду. У складній і 

багатогранній професії майбутнього соціального педагога такі самостійні види 

діяльності, як навчання, виховання й організація дітей насправді 

переплітаються, становлячи педагогічну діяльність.  

На початку 1970-х рр. до наукового обігу введено поняття „професійна 

готовність”, у вивчення якого значний внесок зробили Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн та ін. [5; 173; 287].  

Професійна готовність до діяльності є результатом професійної 

підготовки, якістю особистості й регулятором успішності професійної 

діяльності, різновидом установки. А. Маркова розглядає зв’язок між рівнем 

професійної готовності спеціаліста і певними шляхами оволодіння професією. 

Учена звертає увагу на необхідність урахування індивідуальних особливостей 

майбутнього фахівця [189]. Базовою теоретичною точкою відліку щодо 
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готовності спеціаліста до роботи є запропонована В. Сластьоніним [310] ідея 

актуалізації особистісного сенсу професійної діяльності, пов’язана із загальною 

спрямованістю особистості. Студент сам усвідомлює й формулює практичне 

завдання, вирішує, які саме знання потрібні йому як засіб його розглядання. 

Потреба в тому чи тому виді діяльності, в організації соціальної взаємодії 

у професійному середовищі, у вдосконаленні особистості як фахівця з метою 

реалізації потреб у творчій діяльності постає як активний стимул розвитку 

особистості загалом, зокрема і засобами професії [189]. Категорія „професійна 

готовність до діяльності” є одночасно метою й результатом професійної 

підготовки фахівців до роботи в закладах фармацевтичної та медичної галузі, а 

зміст професійної готовності – критерієм діагностики процесу професійної 

підготовки. Від якості професійної підготовки залежить рівень майбутнього 

спеціаліста до виконання професійних функцій. 

А. Маркова зазначає, що формування готовності до професійної 

діяльності – один з базових початкових етапів становлення професіоналізму 

майбутнього спеціаліста, який охоплює такі етапи: трудове допрофесійне 

навчання і виховання, професійне самовизначення, професійну підготовку, 

готовність до роботи з дітьми, професійну адаптацію, включення в професійну 

діяльність, становлення професійної діяльності, професійну компетентність, 

професійну майстерність [189].  

Дослідники професійної готовності до діяльності визначають такі її 

види: 1) потенційну готовність як професійну підготовленість особистості до 

відповідної діяльності (К. Дурай-Новакова) [94]; 2) ситуативну готовність як 

стан відповідної мобілізованості, функційної налаштованості психіки людини 

на вирішення конкретних завдань за відповідних обставин та умов (К. Дурай-

Новакова, B. Сластьонін та ін.) [94; 310]; 3) практичну готовність „як 

професійну якість особистості, що відбиває стійкий взаємозв’язок, послідовне 

розгортання та реалізацію в діяльності її провідних компонентів” [14]; 

4) тривалу готовність як стійку систему професійно важливих особистісних 

якостей (позитивне ставлення до професії, організованість, уважність, 
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самовладання), досвід, знання, необхідні для успішної діяльності (М. Дьяченко, 

Л. Кандибович та ін.) [92]. 

Підсумуємо.  

З’ясовано, що одним із показників якості професійної підготовки 

іноземних студентів є готовність до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. Узагальнюючи розглянуті підходи, 

види, групи понять щодо готовності як інтегрального новоутворення 

особистості та з позицій системного підходу, прийнятого нами в якості 

методологічного, визначимо професійну готовність іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

як багатоаспектне системне поняття, що становить: сукупність професійних 

новоутворень, які забезпечують адаптацію й саморозвиток у майбутній 

професійній діяльності; сформованість особистісних якостей, котрі 

забезпечують кваліфіковане здійснення майбутньої професійної діяльності; 

поєднання професійних якостей майбутнього фахівця, що зумовлюють рівень 

результативності та ефективності навчального процесу у ВНЗ; певний 

психічний стан майбутнього фахівця, у якому відбивається сформованість 

професійного менталітету.  

До особливостей формування готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті ми віднесли: 

осмислення іноземних студентів себе в усіх сферах людського буття; 

орієнтацію студентів на сучасні вимоги професійної діяльності; опору на 

специфічні педагогічні засоби, спрямовані на формування готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті; 

використання в освітньому процесі психолого-педагогічних практикумів, 

спецкурсів та семінарів, які здійснюють інтеграцію теорії та практики, 

актуалізують отримані знання, формують основні професійно значущі вміння і 

навички іноземних студентів, що є базовими та необхідними в підготовці в ВНЗ 

фармацевтичної та медичної галузі; необхідність системної включеності 

іноземних студентів у професійну, провідну у виробленні більш міцних умінь і 
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навичок з формування готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті; розвиток творчого потенціалу 

іноземного студента як зрілої особистості та активного суб’єкта майбутньої 

професійної діяльності, що створює передумови для його подальшого 

неперервного самовдосконалення й продуктивного саморозвитку як людини і 

фахівця. 

Готовність іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті полягає в засвоєнні повного складу 

спеціальних знань (з предмета, навчальної дисципліни, курсу тощо), психолого-

педагогічних дій та соціальних відносин у вищому навчальному закладі, у 

сформованості й зрілості професійно значущих і громадських якостей 

особистості.  

Отже, професійна готовність до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у НФаУ передбачає професійну кваліфікацію та певну сукупність 

особистісних якостей і властивостей майбутнього фахівця, що виявляються в 

професійній компетентності. 

На основі теоретичного аналізу з’ясовано характеристику основних 

понять дослідження, які віднесено до двох груп дефініцій, що характеризують 

складник професійної підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, а саме: „професійна 

підготовка”, „готовність”, „професійна діяльність”,, „професійна готовність 

до діяльності”, „готовність іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті”. 

Підготовка іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті спрямована на реалізацію таких 

чинників, як-от: фундаментальна, загальнокультурна і професійна підготовка 

[53].  

Низка законодавчих, програмно-нормативних актів, прийнятих в Україні, 

покликана сприяти швидкому й ефективному реформуванню системи вищої 

освіти, професійної підготовки висококваліфікованих кадрів [105]. 
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У працях А. Алексюка, О. Гури, Р. Хмелюк та інших учених досліджено 

різноманітні аспекти вдосконалення професійної підготовки іноземних 

студентів, розкрито основні функції майбутнього спеціаліста, що забезпечують 

ефективність процесу його адаптації до реальної професійної діяльності [3; 80; 

337]. Основну увагу приділено підготовці творчої особистості майбутнього 

фахівця.  

Отже, розкриття сутності дефініції „готовність іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті” вимагає чіткої класифікації її структурних компонентів. Аналіз 

досліджень дозволяє нам актуалізувати в структурі підготовки необхідні 

компоненти.  

Зазначимо, що дослідники виокремлюють різні компоненти готовності 

майбутніх фахівців до діяльності. Компонент розглядаємо як складник або 

елемент системи професійної підготовки.  

На думку Л. Григорчука, інтегративні якості, що характеризують 

готовність, можуть бути зведені в три групи: а) сформованість мотиваційної 

основи діяльності (спрямованість особистості, мотиваційна готовність); 

б) предметна підготовленість (теоретична готовність); в) організаційно-

методична готовність (практична) [74].  

У контексті нашого дослідження в структурі готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін виокремлено такі 

компоненти: мотиваційно-орієнтувальний, змістово-процесуальний та 

результативний. 

Мотиваційно-орієнтувальний компонент визначає мету та завдання 

підготовки іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого 

навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю. Метою стало 

створення умов для формування ціннісного ставлення до майбутньої професії, 

позитивного ставлення до навчання й студентів з інших країн, забезпечення 

мотиваційної готовності іноземних студентів до подальшого навчання та 
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вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному або 

медичному ВНЗ. 

Нами враховано, що мотиваційно-орієнтувальний компонент є основою 

для структурування основних властивостей і якостей особистості як 

майбутнього професіонала; виконує регулятивну й орієнтовну функцію в 

процесі підготовки до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті.  

Визначення структури мотиваційного компонента готовності до 

професійної діяльності є однією з найбільш актуальних проблем у сфері 

мотивації, оскільки від її вирішення залежить знаходження ефективних шляхів 

формування самого мотиваційного компонента. Іншої думки про будову 

мотиваційного компонента дотримується А. Маркова, яка констатує, що 

мотивацію до навчання складають чотири види спонукань: значення і зміст; 

потреби; мета; інтерес як форма прояву значень і змісту, потреб і цілей [190]. 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що складниками структури 

мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності є позитивне 

ставлення до професії й прагнення досягнення успіху в ній (М. Дьяченко, 

Л. Кандибович та ін.) [92]. 

Змістово-процесуальний компонент є центральним у підготовці 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на етапі 

довишівської підготовки у фармацевтичному університеті. 

Змістово-процесуальний компонент передбачав визначення змісту 

навчання іноземних студентів та забезпечення його реалізації в навчально-

виховному процесі навчальних дисциплін, необхідних для вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін та становлення майбутніх фахівців, 

конкретизується в площині професійної підготовки у фармацевтичному 

університеті. 

Змістово-процесуальний компонент у дослідженні визначає зміст 

підготовки іноземних студентів на довишівському етапі до подальшого 

навчання та професійної підготовки з визначенням ВНЗ. За основу нами взято 
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зміст, який відображено в програмах навчальних дисциплін, структурно-

логічній схемі набуття необхідних знань, умінь та навичок згідно з навчальним 

планом та збагачено його професійно зорієнтованими текстами та завданнями. 

Змістово-процесуальний компонент передбачав реалізацію форм, методів 

і засобів для його досягнення в навчанні. Як базовий елемент компонента 

виділено педагогічні технології, що сприяли підготовці до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Результативний компонент передбачає визначення рівня готовності 

іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ 

медичного чи фармацевтичного профілю за допомогою визначених критеріїв, 

рівнів та показників.  

У нашому дослідженні з метою оцінювання сформованості готовності 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті визначено такі критерії: мотиваційний, 

комунікативно-мовленнєвий та особистісно-рефлексивний. 

Визначено, що кожен із критеріїв містить показники, що відображають 

окремі сторони або додатки, що розкривають його зміст. У якості показників 

аналізується певний набір характеристик, що виявляє в сукупності той чи той 

критерій. Критерії та показники є елементами певної системи, що відтворюють 

її внутрішню впорядкованість і цілісність. Постаючи в ролі мірила, норми, 

критерій служить ідеальним чином, еталоном, виражає вищий, найбільш 

досконалий рівень досліджуваного явища. Порівнюючи з ним реальні явища, 

можна встановити ступінь їхньої відповідності, наближення до норми, ідеалу. 

Але для цього критерій повинен бути розгорнутим, тобто містити певні 

компоненти, якісь одиниці виміру, що дозволяють „заміряти” дійсність, 

зіставляти її з нормою [202]. Розгорнутий критерій є сукупністю основних 

показників (індикаторів дії), які розкривають норму, вищий рівень розвитку 

аналізованого явища. Показник – це те, на підставі чого можна судити про 

розвиток та хід чого-небудь. Він, своєю чергою, характеризується низкою 

ознак, які називаються індикаторами.  
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Під час розробки критеріїв оцінки педагогічних явищ ми враховували 

таке: по-перше, потрібно виходити з мети й завдань педагогічного 

дослідження; по-друге, добирати критерії, які об’єктивно відображають ознаки, 

властиві досліджуваному явищу незалежно від волі і свідомості суб’єкта; по-

третє, ці ознаки мають бути найбільш суттєвими, по-четверте, ознаки повинні 

розкривати основний зміст критеріїв.  

До кожного компонента нами було виокремлено критерії, за якими й 

було здійснено обстеження. Критерії та способи обстеження необхідно було 

уніфікувати і для одержання порівняльних результатів, і для досягнення 

необхідної єдності під час опису цих результатів. Для нас було важливо, не 

втрачаючи інформації, виявити найбільш значущі критерії, тому що під час 

статистичної обробки фактичних даних надмірна інформація (за конкретним 

завданням) викривляє результат, який очікується.  

Украй важливим є питання про оцінювання прикінцевого рівня 

готовності іноземного студента до сприймання професійно орієнтованих 

дисциплін як складного інтегративного процесу, зорієнтованого на його 

особистісний розвиток, питання вибору показників і критеріїв, що дозволяють 

отримувати об’єктивну інформацію з оцінювання зазначеної готовності. 

Мотиваційний критерій − задоволеність іноземних студентів обраною 

професією, наявність мотивації до обраної професії, сформованість бажання 

себе реалізовувати, наполегливість у досягненні мети в процесі читання та 

прослуховування професійно зорієнтованих текстів, науково-популярних 

матеріалів професійного спрямування та спеціальної фахової літератури. 

Комунікативно-мовленнєвий критерій – розуміння основної суті і змісту 

професійно орієнтованих дисциплін, готовність іноземних студентів до усної 

комунікації, що виявляється у володінні студентами діалогічним, полілогічним 

і монологічним мовленням; готовності іноземних студентів до письмової 

комунікації, для якого характерним є використання елементів офіційно-

ділового стилю, а також читати й розуміти різноманітні професійно 

зорієнтовані тексти. 
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Особистісно-рефлексивний критерій – сформованість особистісних 

характеристик і професійних якостей у студентів, уміння оцінювати власні 

знання, планувати, організовувати й контролювати власні дії; здатність до 

рефлексії самоконтролю і корекції процесу, усвідомлення внутрішнього світу 

іншої людини, уміння брати на себе відповідальність.  

В основу визначення рівнів готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

(високого, середнього, низького) покладено наведені вище критерії та 

показники сформованості знань, умінь і навичок (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Рівні готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін 

Рівні 

готовності  

Характеристика рівнів готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін 

Високий Володіння знаннями, й навичками які складаються з уміння 

систематизувати й узагальнювати досліджувані факти, 

висловлювати судження про досліджуваний матеріал. 

Уміння подавати навчальний матеріал у вигляді письмового та 

усного викладу, виділяти й записувати головну думку, 

слухаючи монологічне мовлення викладача. Уміти 

висловлюватися на задану тему, маючи достатній рівень 

володіння спеціальною лексикою, брати участь у дискусії, 

уміти складати тематичні реферати з використанням 

неадаптованих посібників та наукової літератури. Виступати з 

доповіддю з предмета, уміти конспектувати на слух 

Середній Уміння вести діалог і хороше розуміння співрозмовника, 

допускаючи незначну кількість комунікативних помилок 

мовного характеру. Здатність скласти письмово план 

прочитаного тексту, однак у формулюванні допущено незначні 

помилки 

Низький Володіння знаннями, уміннями й навичками з припущенням 

серйозних помилок, при виконанні нескладних завдань, 

володіння необхідними знаннями для їх усунення під 

керівництвом викладача або взагалі не володіє вміннями та 

навичками 
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Визначення рівнів та їх ознак сприяє здійсненню диференційованого 

підходу до підготовки іноземних студентів, а також загальній оцінці підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному навчальному закладі. 

Метою констатувального етапу експерименту було проведення 

діагностичного дослідження із з’ясування вихідного рівня готовності іноземних 

студентів до навчання на етапі допрофесійної підготовки та викладачів 

підготовчого факультету до покращення адаптації іноземних студентів і їхньої 

готовності до впровадження педагогічних технологій. 

Проаналізовано нормативні документи та навчально-методичне 

забезпечення процесу підготовки іноземних студентів на етапі довишівської 

підготовки, зокрема: навчальні плани, навчальні програми з дисциплін, 

методики викладання дисциплін, підручники, методичні рекомендації та 

розробки до занять. 

Крім того, вивчено стан опрацювання проблеми в теорії і практиці 

підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах фармацевтичного 

та медичних ВНЗ (аналіз наукових праць, дисертацій; аналіз наукової, 

методичної літератури, навчальних планів, навчальних програм, навчально-

методичного забезпечення, завдань для самостійної роботи тощо); вибір 

експериментальної та контрольної груп. Проведено бесіди й проаналізовано 

стан готовності студентів КГ-1 та ЕГ-1 до навчання на етапі допрофесійної 

підготовки. 

З’ясовано, що традиційна підготовка іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті не 

задовольняє повністю потреби іноземних студентів в опануванні останньої; 

викладачі довишівської підготовки іноземних студентів недостатньо володіють 

питаннями адаптації до навчання та засобами її покращення; спостерігається 

недостатній рівень володіння сучасними педагогічними технологіями в 

підготовці іноземних студентів.  
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Зрізи вхідного контролю на початку експерименту у КГ-1 та ЕГ-1 не 

проводились, оскільки студенти прибули на навчання з різних країн, мовою не 

володіють, лише шість іноземних студентів знають по кілька слів російською 

мовою. 

Експериментальною роботою було охоплено 137 студентів-іноземців 

підготовчого факультету НФаУ, а також 6 викладачів кафедри педагогіки та 

психології Національного фармацевтичного університету та 52 викладачі 

підготовчих факультетів фармацевтичного й медичних ВНЗ.  

Було визначено контрольну групу (КГ-1) кількістю 66 осіб та 

експериментальну групу (ЕГ-1) – 71 особа. Списки груп наведено в додатку А.  

Проведений аналіз засвідчив, що полінаціональні групи на підготовчому 

факультеті в НФаУ представлені студентами із Марокко, Іраку, Сирії (говорять 

арабською мовою); меншу частину становлять студенти-африканці, 

франкомовні з Конго, Нігерії, Уганди, Камеруну та ін. 

Так, у НФаУ у 2012 – 2013 навчальному році на підготовчому факультеті 

займалося 232 студенти із таких країн: Марокко – 126, Конго – 34, Малі – 14, 

Ліван – 11, Туреччина – 10, Туніс – 7, Мадагаскар – 5, Сирія – 4, Алжир – 3, 

Ірак – 3, Лівія – 2, Китай – 2, Камерун – 2, Замбія – 1, Нігерія – 1, В’єтнам – 1, 

Азербайджан – 1, Італія – 1, Палестина – 1, Бангладеш – 1, Судан – 1, Йорданія 

– 1, Уганда – 1. 

Під час діагностичного обстеження ми використали комплекс методів 

дослідження: 

– анкетування – аналіз чинників професійного самовизначення студентів 

підготовчого факультету (див. додаток Б); 

– ставлення викладачів до впровадження інтерактивних технологій у 

підготовку іноземних студентів (анкету розроблено самостійно і наведено в 

додатку Г);  

з метою визначення стану адаптації іноземних студентів (див. додаток Д);  

– бесіди про важливість професії фармацевта, її ролі в збереженні та 

зміцненні здоров’я людини; про організацію навчального процесу в НФаУ; 
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– спостереження проводилось під час аудиторних занять, 

індивідуальних та групових консультацій, самостійної роботи, контролю 

сформованості готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному навчальному закладі на етапі допрофесійної підготовки 

тощо; 

– метод експертних оцінок за методикою П. Воловика використано з 

метою визначення загальної компетентності викладача підготовчого 

факультету іноземних громадян. 

– методи математичної статистики: аналіз отриманих результатів (з 

використанням критерію Пірсона для незалежних вибірок) для засвідчення 

правильності висунутої гіпотези дослідження. У результаті проведеного 

констатувального етапу експерименту виявилися протиріччя, що підтвердили 

актуальність обраної теми дослідження, а також дали змогу виявити рівень 

готовності викладачів і студентів до проведення формувального етапу 

експерименту. 

Опитування іноземних студентів на початку експерименту показало, що 

студенти підготовчого факультету не володіють російською мовою, а знають 

лише окремі слова або вирази. Як засвідчили спостереження, впливовими були 

індивідуальні та групові бесіди про майбутню спеціальність у ВНЗ і майбутню 

професію. 

Адаптацію іноземних студентів етапу допрофесійної підготовки ми 

розглядали в сукупності трьох аспектів, що відбивають основні напрями 

діяльності іноземних студентів: адаптація до умов навчальної діяльності 

(пристосування до нових форм викладання, контролю й засвоєння знань, до 

іншого режиму праці й відпочинку, самостійного способу життя тощо); 

адаптація до групи (включення в колектив однокурсників, засвоєння його 

правил, традицій); адаптація до майбутньої професії (засвоєння професійних 

знань, умінь і навичок, якостей). 

Для оцінки адаптації іноземних студентів викладачами-кураторами 

використано методики, викладені в таких питальниках: 
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– адаптація особистості до нового соціокультурного середовища 

(модифікований тест Л. Янковського);  

– особистісна шкала проявів тривоги (Дж. Тейлор, адаптація Т. Немчина);  

– експрес-діагностика рівня соціальної фрустрированности 

(модифікований тест Л. Вассермана).  

Проведені нами спостереження та опитування з вивчення проблем 

адаптації 137 іноземних студентів на підготовчому факультеті Національного 

фармацевтичного університету у 2010 – 2012 рр. продемонстрували, що: 

– значущість адаптаційних процесів недостатньо враховано в процесі 

вивчення дисциплін на етапі довишівської підготовки; 

– не досліджено теоретичні та практичні аспекти адаптації іноземних 

студентів; 

– відсутній науково-методичний супровід та підтримка з питань адаптації 

для іноземних студентів. 

Вивчаючи труднощі адаптаційних процесів і шляхи їх вирішення (бесіди, 

анкетування та спостереження), установили, що процес адаптації студентів-

іноземців залежить від багатьох чинників, зокрема від особистісних якостей 

викладача, уміння створювати комфортну психологічну атмосферу на заняттях. 

З метою вивчення ставлення викладачів ВНЗ підготовчих факультетів до 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у підготовку іноземних 

студентів ми провели анкетування викладачів Національного фармацевтичного 

університету, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 

Харківського національного медичного університету, яким було охоплено 52 

викладачі. 

На думку опитуваних, 100% викладачів уважають, що інтерактивні 

технології впливають на якість засвоєння навчальної дисципліни. Як показали 

результати, 58,0% викладачів відчувають існування суттєвого розриву між 

викладанням навчальних дисциплін у ВНЗ та реальними вимогами до 

випускників підготовчих факультетів, 30,0% – так не вважають, 62,0% 

респондентів позитивно ставляться до впровадження інновацій у навчально-
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виховний процес ВНЗ, 27,0% викладачів ставляться із зацікавленням. Для 

93,0% викладачів є зрозумілою сутність поняття „інноваційні технології”. 

На запитання „Які інтерактивні технології Ви бажали б випробувати для 

стимулювання своїх інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу, 

кращого засвоєння знань”, викладачі віддали перевагу особистісно 

зорієнтованій, інформаційно-комунікаційній – 46,0% та професійно 

зорієнтованій технологіям – 42%; менше зацікавленості у викладачів викликали 

такі сучасні технології: дистанційного навчання – 27%; проблемна 16,0%; 

інтернет-технологія – 11,0% ; проектна – 8,0% ; тренінгова – 11,0%; модульна – 

3,0%. Водночас 77% викладачів позитивно ставляться до практики проведення 

занять із профільних дисциплін із застосуванням педагогічних технологій. 

Більшість викладачів уважають, що заняття, проведені із застосуванням 

інтерактивних технологій, порівняно з традиційною, мають такі переваги: 

краще засвоєння матеріалу – 54,0%; більший рівень мотивації та зацікавленості 

студентів – 50,0%; підвищення творчого потенціалу студентів – 39%; 

збільшення рівня самостійності студентів – 11,0%. 

Серед чинників, що перешкоджають упровадженню інтерактивних 

технологій навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів, 

викладачі називають такі: 

– погану матеріально-технічну базу та технічне оснащення кафедр – 

58,0%;  

– недостатність відповідної навчально-методичної бази – 31,0%;  

– відсутність мотивації у викладачів для опанування нових форм і 

методів викладання – 19,0%;  

– недостатність часу для ознайомлення та проведення нових форм і 

методів викладання – 11,0%. 

Опитування викладачів підготовчого факультету дозволило визначити 

найбільш важливі умови впровадження інновацій у навчальний процес, серед 

яких: 

– залежність від творчої особистості науково-педагогічних працівників 
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ВНЗ (31,0%);  

– більший обсяг годин на аудиторні заняття (27,0%); 

– цілком відповідність умовам, які надає навчальний заклад (16,0%); 

– зацікавленість студентів (16,0%); 

– нефінансова мотивація керівництвом (16,0%); 

– фінансова винагорода співробітників (11,0%). 

Важливу роль на етапі діагностики відігравали індивідуальні та групові 

бесіди про майбутню професію, роль професії фармацевта в системі охорони 

здоров’я, значення для профілактики та лікування захворювань. Як показали 

спостереження, знання мотивів майбутньої професії фармацевта дозволило 

організувати роботу студентів ЕГ-1, для яких були характерні зовнішні 

негативні мотиви, відсутність бажання навчатись. 

Результати професійного самовизначення іноземними студентами 

контрольної та експериментальної груп вибору підготовчого факультету 

медико-біологічного напряму наведено в таблиці 2.2. 

У процесі дослідження було з’ясовано вплив чинників на вибір 

професійного самовизначення студентів КГ-1 та ЕГ-1 (див. додаток Б).  

Таблиця 2.2 

Результати професійного самовизначення студентів підготовчого 

факультету 

Чинник професійного самовизначення Кількість 

студентів 

% 

Подобається професія фармацевта 50 36,49 

Вибір ВНЗ за порадами батьків 35 25, 55 

Вибір ВНЗ за порадами земляків та 

друзів 

23 16,79 

Вибір за бажанням продовжити 

сімейну традицію 

12 8, 76 

Вибір ВНЗ через Інтернет 11 8,03 

Байдуже, у якому ВНЗ навчатися 6 4,38 

Разом 137 100,0 
 

Аналіз чинників професійного самовизначення іноземними студентами 

продемонстрував, що до свідомого вибору професії перевагу надано тому, що 
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50 (36,49%) студентам подобається професія фармацевта. Вищий навчальний 

заклад за порадами батьків обрали 35 респондентів (36,49%), а за порадами 

земляків та друзів – 23 (16,79%). Продовжити сімейну традицію з аптечної 

справи вирішили 12 осіб (8,76%), а 11 опитуваних вступили до ВНЗ, 

ознайомившись з інформацією про навчальний заклад у мережі Інтернет. Серед 

респондентів виявилися й такі, яким байдуже, до якого навчального закладу 

вступати, але їхня питома вага незначна й становить 4,38%. 

З метою визначення педагогічних умов, які б сприяли підготовці 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті, було здійснено бесіди з викладачами 

підготовчого факультету та студентами Національного фармацевтичного 

університету. 

Аналізуючи відповіді викладачів, виявлено низьку мотивацію до 

навчання, недостатню професійну спрямованість у змісті викладання 

дисциплін, недостатню розробленість навчально-методичного супроводу тощо. 

Зауважимо, що на підготовчому факультеті значну увагу приділено 

позааудиторній роботі: бесіди зі студентами з питань організації навчально-

виховного процесу, побуту та дозвілля студентів; екскурсії з метою 

прищеплення поваги до країни, міста, народу та його історії, до традицій і 

культури; тематичні вечори, літературні читання. 

Отже, готовність іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін на початковому етапі не сформована. Тому є нагальна 

проблема в обґрунтуванні та реалізації педагогічних умов, які спрямовані на 

формування готовності в іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 
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2.2. Педагогічні умови підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

 

У першому розділі дисертації проведено аналіз традиційної підготовки 

іноземних студентів на довишівському етапі, що є підставою для визначення й 

обґрунтування педагогічних умов підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному навчальному закладі. 

Якість підготовки фахівців фармацевтичної галузі засобами професійно 

орієнтованого навчання залежить від розробки основних методологічних 

положень як домінантних ідей будь-якої освітньої системи. Загальнонаукова 

методологія дослідження представлена системним, особистісно 

зорієнтованим, комунікативним та компетентнісним підходами. 

З позиції системного підходу в методиці викладання підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін прийнято 

виділяти такі компоненти системи навчання, які взаємопов’язані між собою й 

утворюють цілісну єдність: цілі та завдання, підходи до навчання, зміст, процес 

навчання, принципи, методи, засоби, організаційні форми навчання. Усередині 

системи домінантна роль належить цілям навчання. На думку Х. Бахтіярової та 

А. Щукіна, система навчання через посередництво перерахованих компонентів 

реалізується у вигляді навчально-виховного процесу, який є його 

організаційно-структурною одиницею, формою ж реалізації системи є 

навчальні дії та операції, виконання яких веде до формування мовленнєвих 

умінь і навичок [21]. 

Підхід до проблеми навчання професійного спілкування на 

допрофесійному етапі повинен бути загальнонауковим, загальнопедагогічним. 

Найважливішим конструктором змісту навчання професійно орієнтованих 

дисциплін на цьому етапі повинна бути система загальнонаукових понять, що 

забезпечують володіння мовленнєвими вміннями та навичками в межах 

основних тем з програмних професійно орієнтованих дисциплін іноземних 

студентів, а також розвиток і становлення наукової картини світу. 
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За допомогою системного підходу формуються тривалі причинно-

наслідкові та аналітико-синтетичні зв’язки, які гарантують надійне та якісне 

володіння фаховою мовою майбутньої професії. Під час презентації матеріалу з 

системною методикою важливими є структурне угруповання й насиченість 

науково-мовним матеріалом, що призводить до включення його в загальну 

професійно-мовну систему і сприяє узагальненню лінгвістичних знань, що 

базується на отриманій інформації. 

Досвід роботи на підготовчому факультеті НФаУ доводить, що 

оволодіння фаховою мовою є складним психофізіологічним процесом, 

кінцевою метою якого є отримання комунікативної компетентності як 

сукупності знань, умінь і навичок у всіх видах іншомовної мовленнєвої 

діяльності. Системний підхід є методологічним інструментом для вивчення 

педагогічного процесу як системи навчання іноземних громадян на 

довишівському етапі фармацевтичного університету, що складається із 

взаємозалежних компонентів і утворює у своїй сукупності єдину систему. 

За допомогою системного підходу, одного з інноваційних педагогічних 

підходів, у іноземних студентів формуються тривалі причинно-наслідкові 

зв’язки, які гарантують надійне та якісне володіння мовою спілкування, що 

призводить до включення сприйманого матеріалу в професійно зорієнтовану 

систему навчання. 

Будь-які спроби модернізувати чинну систему підготовки іноземних 

студентів, зокрема в напрямі збагачення змісту професійно орієнтованих 

дисциплін, не можуть бути ефективними без достатньо активного, 

ініціативного, зосередженого на власному особистісному та професійному 

розвитку, здатного свідомо скеровувати власну навчальну діяльність студента. 

У такому зв’язку, підкреслила О. Набока, саме особистісний підхід зумовлює 

„перегляд традиційних підходів до змісту, форм і методів освітньої діяльності, 

актуалізацію принципів активності, діалогічності, ініціативності та творчості в 

навчанні” [207, с. 34]. Саме цей підхід, додає В. Лозова, дозволяє визнання 

особистості як „носія культури, її унікальності, інтелектуальної і моральної 
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свободи, права на повагу, що передбачає опертя на природний процес 

саморозвитку здібностей, самовизначення, самореалізацію, самоутвердження, 

створення для цього відповідних умов” [181, с. 33]. За слушною думкою 

С. Хатунцевої, особистісний підхід є ключовим методологічним підґрунтям 

дослідження, організації педагогічного процесу (зі специфічними цілями, 

змістом, технологіями), який зорієнтований на розвиток і саморозвиток власне 

особистісних властивостей індивіда [336, с. 277]. 

Особистість є водночас і суб’єктом діяльності, і її результатом; лише в 

діяльності стає можливим розвиток і саморозвиток особистості.  

Аналіз науково-педагогічної літератури показав [52; 54; 108; 227; 309], 

що використання особистісно зорієнтованого підходу є необхідним у 

професійно орієнтованому навчанні іноземних студентів, оскільки кожен з них 

становить цілісну особистість, що вимагає особливої уваги та врахування не 

лише психологічних особливостей, а також і національно-культурних.  

Концепція особистісно зорієнтованого навчання в наукових працях 

Є. Зеєра окреслює на рівні глибинних психологічних механізмів зміну 

функційно-рольової взаємодії на суб’єктне, особистісне, що передбачає не 

просто нову технологію, але іншу філософію педагогічного процесу 

іншомовного спілкування. Особистісно зорієнтована освіта спрямована на 

виконання основних функцій іншомовного спілкування, на професійне 

становлення, що полягають у розвитку особистості, здатної вільно мислити, 

творити, самостійно шукати й обирати шляхи свого соціального затвердження 

[108]. 

Особистісно зорієнтоване навчання (І. Бех, Є. Бондаревська, І. Підласий, 

В. Сєриков, І. Якиманська та ін.) забезпечує зміщення акценту з накопичення знань, 

умінь і навичок на пошук індивідуальної стратегії самовизначення студента, 

актуалізацію принципів активності, діалогічності, ініціативності та творчості в 

навчанні [28; 36; 248; 302; 370]. За слушною думкою В. Лозової, таке навчання 

ґрунтується на визнанні „індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної 

людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості, виходячи з 
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виявлення її індивідуального, неповторного суб’єктивного досвіду, здібностей, 

інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, 

навчальній діяльності, поведінці” [180, с. 189 – 191]. Його характерною 

особливістю, акцентувала О. Набока, „виступає й те, що і педагог, і студент 

постають у цьому контексті як відкриті саморегульовані системи, що прагнуть 

розвитку суб’єктності та суб’єктивності в процесі взаєморозуміння й 

взаємозбагачення один одного в спільному процесі індивідуального само 

будівництва” [207, с. 22]. 

Отже, для іноземних студентів особистісно зорієнтована освіта 

здобувається через іншомовне спілкування, що забезпечує створення умов для 

розвитку ключових компетенцій. Це відбувається шляхом креативного 

перетворення дійсності на основі естетичних норм, вільного діалогу на рівні 

глибинних змістів, імітації життєвих ситуацій міжособистісної взаємодії в 

різних видах навчальної діяльності, накопичення творчого, естетичного досвіду 

особистості, її комунікативної культури.  

Мета особистісно зорієнтованої освіти – створення умов для 

повноцінного розвитку таких функцій індивіда: здатність людини до вибору; 

вміння рефлексувати, оцінювати своє життя; пошук сенсу життя, творчість; 

відповідальність. Процес формування професійної компетентності неможливий 

без формування тих функцій індивіда, на яких акцентує свою увагу особистісно 

зорієнтований підхід. В особистісно зорієнтованій освіті студент – головна 

дійова особа освітнього процесу. Педагог стає не стільки „джерелом 

інформації” та „контролером”, скільки діагностом і помічником у розвитку 

особистості іноземного студента. 

Поглиблений аналіз науково-педагогічної літератури дає можливість 

розглядати особистісно зорієнтований підхід у навчанні як основу, що впливає 

на професійне становлення майбутнього фармацевта. 

Комунікативний підхід науковці вважають одним із провідних підходів у 

підготовці іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін, оскільки він орієнтує практичні заняття на навчання спілкування. 
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Сутність цього підходу полягає в обґрунтуванні того, що навчання мови 

повинно мати діяльнісний характер (навчання має здійснюватися за допомогою 

мовної діяльності, у процесі якої вирішуються уявні або реальні комунікативні 

завдання) [43; 237]. Засобом здійснення цієї діяльності є спонтанне спілкування 

на основі рольових ігор, проблемних ситуацій. 

Комунікативний підхід у викладанні професійно орієнтованих дисциплін 

дозволяє максимально враховувати індивідуально-психологічні, вікові, 

національні особливості іноземних студентів, їхні інтереси. Комунікативний 

підхід вимагає комплексного навчання видів мовленнєвої діяльності: слухання, 

говоріння, читання, письма. Рекомендується на заняттях з професійно 

орієнтованих дисциплін створення і підтримання в іноземних студентів 

потреби в спілкуванні. 

Теоретичною основою сучасної вищої медичної та фармацевтичної освіти 

є компетентнісний підхід, у межах якого особливого значення набуває активна 

пізнавальна діяльність іноземних студентів, високий ступінь самостійності в 

застосуванні й поповненні знань.  

У низці психолого-педагогічних розвідок таких авторів, як: Т. Балихіна 

[15], О. Бєлозерцева [25], С. Гончаренко [70], І. Зимня [114], І. Каверіна [125], 

Т. Капітонова [135], Л. Маслака [188], В. Петрук [246], О. Пометун [254], 

Н. Самоукіна [295] досліджено основні положення компетентнісного підходу, 

його роль та значення в сучасній професійній підготовці фахівців у вищій 

школі. Аналіз праць науковців дозволив виокремити особливо значущі для 

нашого пошуку спільні погляди: компетентнісний підхід сприяє оновленню 

змісту освіти, посилює її практичну орієнтацію, виходить за рамки обмежень 

„зунівського” освітнього простору, оскільки актуалізує не поінформованість 

студента, а вміння розв’язувати численні проблеми, що виникають за 

динамічно змінюваних зовнішніх умов у навчально-пізнавальній, фаховій 

діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових, професійних, особистих 

стосунків; за компетентнісно зорієнтованої освіти знання, уміння, навички 

мають динамічний характер, постійно оновлюються, розширюються завдяки 
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здатності, прагненню їхнього носія до особистісного самовдосконалення та 

професійного зростання. 

Компетентнісний підхід акцентує увагу на результаті освіти, причому в 

якості останнього розглядається не сума засвоєної інформації, а готовність 

фахівця діяти в майбутній професійній сфері. 

Науковець І. Зимня вважає, що компетентнісний підхід полягає в 

розвитку в іноземних студентів набору ключових якостей, які визначають його 

успішну адаптацію в професійному середовищі й суспільстві, як-от: ініціатива, 

співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння 

вчитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати й використовувати професійну 

інформацію. Широке використання компетентнісного підходу зумовлено 

прагненням до підвищення якості освіти та конкурентоспроможності фахівця у 

фармацевтичній галузі освіти [113]. 

Наведене дає підстави стверджувати, що шляхом застосування 

компетентнісного підходу в підготовці іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін досягається високий рівень професійної 

компетентності фахівця фармацевтичної галузі та наявність у нього 

професійних умінь, яких він набуде за час навчання у НФаУ.  

Характеристика педагогічних підходів і технологій навчання є логічним 

та необхідним для подальшого використання в теоретичній та 

експериментальній частинах дослідження. 

Обґрунтування та розробка педагогічних умов підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті ґрунтувалась на взаємопов’язаних закономірних параметрах, які 

визначали можливість інтенсифікації процесу навчання, а саме: суперечностях, 

що існують у системі вищої освіти в конкретній галузі підготовки фахівців, 

сучасних вимогах, пропонованих для підготовки іноземних студентів, 

специфіці викладання циклу дисциплін на підготовчому етапі, що передують 

професійно орієнтованим дисциплінам у фармацевтичному виші, особливостях 

сучасного змісту методик викладання дисциплін професійного спрямування. 
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Проведемо аналіз сутності тлумачення понять „умови” та „педагогічні 

умови”. 

У педагогіці під умовами частіше за все розуміють чинники, обставини, 

сукупність заходів, від яких залежить ефективність функціонування 

педагогічної системи. Сучасна дидактика трактує поняття „умова” як 

сукупність чинників, компонентів навчального процесу, які забезпечують 

успішність навчання [61].  

Питаннями визначення педагогічних умов у різних аспектах педагогічної 

науки займалися такі дослідники, як: О.  Воронін, Є. Ганін, І. Зарубінська, 

В. Зінченко, С. Кузнецов, С. Маталова, О. Тетьянченко та ін. [61; 66; 107; 112; 

163; 192; 323].  

На думку Ю. Бойчука та Т. Шмоніної, педагогічні умови в процесі 

професійної підготовки фармацевтів визначаються як взаємозалежні та 

взаємозумовлені чинники, що створюють у сукупності найбільш оптимальне 

середовище для організації навчального процесу іноземних студентів і 

впливають на його якість та ефективність [363]. 

Досліджуючи розуміння визначення поняття „педагогічні умови”, ми 

переконались, що у вчених такі погляди: сукупність чинників, обставин, 

компонентів, передумов, заходів, що допомагають сприятливому, успішному 

протіканню процесу навчання й виховання (Ю. Бабанський, С. Вишнякова, 

О. Тетьянченко та ін.); педагогічне середовище, комплекс педагогічних 

взаємодій, система педагогічних засобів (Ю. Бойчук, Я. Кміт, Т. Шмоніна) та 

ін. [12; 40; 54; 140; 323; 363]. 

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень Т. Балихіної, 

В. Груцяк, І. Зарубінської, В. Зінченко, Я. Кміт, О. Тетьянченко та ін. [15; 78; 

107; 112; 140; 323] та спираючись на власне бачення проблеми, під 

„педагогічними умовами” ми розуміємо взаємопов’язаний комплекс заходів у 

навчально-виховному процесі, що має забезпечити досягнення високого рівня 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. 
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Задля вдосконалення процесу підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

в дослідженні розроблено такі педагогічні умови: 

- забезпечення комплексу заходів соціальної, комунікативно-

мовленнєвої та фахової адаптації іноземних студентів до навчання у 

фармацевтичному виші; 

- орієнтація змісту навчання підготовчого етапу на формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін; 

- використання в процесі професійної підготовки іноземних 

студентів інтерактивних форм і методів навчання, спрямованих на підвищення 

пізнавальної активності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

Подальший пошук та обґрунтування наступної педагогічної умови 

визначив її формулювання: забезпечення комплексу заходів соціальної, 

комунікативно-мовленнєвої та фахової адаптації іноземних студентів до 

навчання у фармацевтичному виші. 

Аналізуючи розуміння поняття „адаптація” в довідниковій літературі та 

наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених, ми переконалися, що 

питання адаптації іноземних студентів розглянуто в студіях В. Антонової, 

Д. Арсеньєвої, М. Березовіна, К. Буракової, Н. Зінонос, М. Іванової, 

Г. Левківської, Н. Поморцевої, Д. Порох, О. Прищепи, Є. Рапацевича, А. Реана, 

О. Суригіна, Н. Філімонової та ін. [6; 7; 26; 42; 111; 117; 171; 255; 256; 262; 278; 

280; 316; 332].  

Науковець Д. Порох висвітлює соціокультурну адаптацію як складник 

адаптації іноземних студентів до навчання у вищому закладі освіти й 

підкреслює суб’єктивні чинники, що ускладнюють процес адаптації [256]. 

Так, Є. Рапацевич у психолого-педагогічному словнику розглядає термін 

„адаптація” як пристосування органу, організму, особистості або групи до 

змінених зовнішніх умов. Автор розглядає адаптацію фізіологічну (аналізаторів 
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як зміну їхньої чутливості), соціально-психологічну (при включенні суб’єкта в 

нову групу, професійну – при нових умовах праці) [278]. 

Так, у „Великій психологічній енциклопедії” адаптація тлумачиться як: 

пристосування структури і функцій організму, його органів і клітин до умов 

середовища, що спрямовано на збереження гомеостазу; пристосування органів 

почуттів до специфічних впливових стимулів для їх кращого сприйняття й 

запобігання рецепторів від перенавантаження [34]. 

У контексті дослідження нами встановлено, що термін адаптація (від лат. 

аdaptare – пристосовую) виник у ХІХ столітті та є одним з центральних понять 

біології. Механізми адаптації підвищують стійкість організму до перепадів 

температури, до нестачі кисню, змін тиску й інших несприятливих впливів 

середовища. Потім його стали застосовувати не тільки до різноманітних 

моментів життєдіяльності організмів, й до особистості людини, до колективної 

поведінки. Сьогодні поняття адаптація активно використовується в природних 

та в суспільних науках [363]. 

Як теоретичне поняття термін „адаптація” широко застосовується і в 

психології. Адаптація є динамічним процесом, завдяки якому рухливі системи 

живих організмів, незважаючи на мінливість умов, підтримують стійкість, 

необхідну для існування, розвитку, продовжування роду. На думку 

Н. Березовіна, процес адаптації відбувається тоді, коли в системі організм –

 середовище відбуваються значні зміни, які формують новий гомеостатичний 

стан, що дає змогу досягти максимальної ефективності фізіологічних функцій і 

поведінкових реакцій [26]. 

На думку Н. Зінонос, під адаптаційною здатністю розуміють здатність 

людини пристосовуватися до різних вимог (соціальних та фізичних) 

середовища без відчуття внутрішнього дискомфорту. Передумовами успішної 

адаптації людини до нових умов життя служать її готовність до самостійної 

навчальної й трудової діяльності, комунікабельність, ініціативність, творчий 

потенціал та інші якості [111]. 



 98 

У соціально-педагогічній літературі розглядають такі форми адаптації 

студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі: 

– формальну – пізнавально-інформаційне пристосування до нового 

оточення, структури вищої школи, змісту навчання в ній, її традицій, своїх 

обов’язків; 

– соціально-психологічну (суспільну) – як процес внутрішньої інтеграції 

(об’єднання) групи студентів-першокурсників та інтеграцію цієї групи зі 

студентським оточенням загалом; 

– дидактичну – проблема підготовки до нових форм та методів 

навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, яка відображає, у першу 

чергу, інтелектуальні можливості першокурсників [171]. 

Від педагогів, з якими стикаються студенти на першому курсі, залежить 

враження про Україну та її систему освіти. На думку студентів, ідеальним 

„прискорювачем” адаптації є атмосфера „доброго дому”, де кожен студент-

іноземець зможе знайти себе. Основними видами адаптації студентів до 

навчання у ВНЗ визначено академічну (адаптацію до організації, форм, методів 

навчання у ВНЗ) та соціально-психологічну (адаптацію до студентсько-

викладацького колективу). 

Додатковими видами адаптації визначено фізіологічну (адаптацію до 

впливу різних кліматогеографічних чинників, умов місцевості навчання) та 

міжкультурну (як складник соціально-психологічної адаптації) [111]. 

Наголошуємо, що процес адаптації іноземних студентів у формуванні 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному закладі здійснюється на різних рівнях і містить 

психологічну, соціальну, культурну, побутову, кліматичну, фізіологічну, 

міжкультурну адаптацію, які тісно пов’язані з психічними, емоційними, 

інтелектуальними та фізичними навантаженнями. 

Зазвичай, психологічна адаптація є пристосуванням людини до наявних і 

загальних вимог та критеріїв оцінок за рахунок прийняття норм і цінностей 
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цього суспільства. Соціальна адаптація є процесом активного пристосування 

особистості до умов соціального середовища.  

Адаптація іноземних студентів є складним процесом знайомства, 

звикання та прилаштування іноземних студентів до іншої культури, місця 

знаходження, підготовки до професійної діяльності. Це є процесом входження 

через вивчення російської мови до процесу професійного становлення 

майбутнього фахівця, здобуття освіти. З іншого боку, оволодіння правилами 

мовної поведінки допомагає студентам спілкуватися в іншому мовному 

середовищі та полегшує сприйняття національно-культурної інформації й нові 

умови проживання в іншій країні. 

Відомо, що найбільше на адаптацію впливає мовне середовище. 

Багатоаспектність процесу адаптації дозволяє розглядати його як складник 

процесу вивчення російської мови як іноземної на підготовчому факультеті, під 

час вивчення російської мови у ВНЗ та під час вивчення навчальних дисциплін 

відповідно до обраної спеціальності. 

Як показує досвід, приїхавши до України та отримавши дозвіл на 

навчання, іноземний громадянин отримує статус „іноземний студент”. Така 

соціальна роль є новою для іноземного громадянина, а, як відомо, перехід у 

нову якість пов’язаний для людини з адаптаційними труднощами, перш за все 

соціальними. Новизна полягає в зміні умов, до яких потрапляє студент. 

Незважаючи на вже наявний соціальний досвід, отриманий у рідній країні, 

умови життя (і навчання) в Україні можна вважати для студента-іноземця 

незвичними. Різниця між суспільним життям та умовами навчання в рідній 

країні та в Україні породжує проблеми, пов’язані з адаптацією студента до 

умов життя й навчання в Україні.  

Педагогічний аспект адаптації виявляється в особливостях пристосування 

іноземних громадян до нової педагогічної системи, до інтернаціонального 

складу груп, у яких спостерігається несумісність, до необхідності засвоєння 

великої кількості інформації нерідною мовою, формування нових знань, умінь 

та навичок; здобуття освіти тощо. 
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Зауважимо, що більшість іноземних громадян мають низький рівень 

інформованості про політичну, економічну й соціальну системи в Україні. Для 

них виникає проблема інтернаціоналізації та необхідності комунікації з носіями 

різних соціальних, етнічних та національних культур. 

На етапі допрофесійної підготовки в студентів відбувається адаптація до 

соціокультурного середовища, що виявляється в різкій зміні настрою, 

пригніченості психіки, ослабленні уваги, пам’яті. Викладач повинен не тільки 

захопити студента своїм предметом, але й допомогти йому адаптуватися в 

нових умовах. Робота викладача підготовчого факультету передбачає наявність 

інформації і про групу загалом, і про кожного студента окремо. 

Важливе значення має проблема толерантності, яку ми розуміємо як 

терпимість до інших культур, ідей, концепцій, релігій, неприйнятих форм 

поведінки.  

Ми погоджуємося Л. Орбан-Лебрик, яка виокремлює кілька видів 

толерантності особистості: соціальну, соціально-психологічну, етнічну, 

комунікативну, політичну. Зокрема, на її думку, у багатонаціональному 

середовищі комунікативна толерантність є основою створення ефективних 

умов для організації роботи, навчання та дозвілля і дорослих, і школярів та 

молоді, прояву і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей, 

зокрема комунікативних умінь та навичок, у комунікативному процесі [233].  

Зважаючи на викладене вище, зауважимо, що толерантність є однією з 

умов взаємин і діяльності в полікультурному світі. Саме тому проблема 

формування толерантної свідомості стає для вчених все більш привабливою. 

Толерантність є ознакою впевненості в собі й усвідомленням надійності 

власних позицій, ознакою відкритості. Нині вона розглядається як цінність і 

норма цивілізованого суспільства, що проявляється в праві всіх індивідів і 

окремих груп бути різними; як відмова від домінування, готовність до 

розуміння і співпраці при наявних відмінностях; як толерантної свідомості в 

іноземних громадян відбувається через бесіди викладачів, тексти, що надають 

інформацію про особливості культур, навчально-методичні видання.  
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Відомо, що іноземні студенти мають певну життєву позицію, цільові 

установки та систему цінностей. Крім того, кожен студент має свої специфічні 

особливості: психологічні, етнічні, національні та ін. На початковому етапі 

перебування в Україні іноземні студенти відчувають дискомфорт, а саме: 

перебудова, зміна психофізичних процесів особистості. 

Ми погоджуємося з О. Прищепою, що адаптація іноземних студентів у 

нових умовах організації педагогічного процесу ефективна, коли стає основним 

завданням кожного науково-педагогічного працівника ВНЗ і здійснюється 

через:  

– навчальне заняття (навчити вчитися на кожному занятті, створювати 

атмосферу партнерства, що сприяє співтворчості, співробітництву, 

саморозвитку, удосконалювати вміння й навички самостійної роботи, запобігти 

перевантаження іноземних студентів навчальними завданнями, створити 

відповідні умови та ефективне стимулювання, розвивати мистецтво 

спілкування тощо); 

– діяльність кураторів (соціальна, співорганізаторська, фасилітаційна, 

консультативна, інформаційна, координаційна, дослідна, стимулювальна 

функції); 

– професію (знання про неї, її зміст, формування любові до України, 

інтересу до обраної професії, її суспільну значущість тощо);  

– створення ланки з лідерів студентів для кращої взаємодії і 

взаєморозуміння (формування в таких студентів високого рівня 

відповідальності, гуманістичного світогляду тощо) [262].  

Науковці Д. Арсеньєва, Н. Зінонос та М. Іванова приділили увагу 

дослідженню соціально-психологічних та фізіологічних проблем адаптації 

іноземних студентів. Найчастіше виділяють три групи адаптаційних проблем: 

академічні, тобто пов’язані з навчальним процесом; індивідуальні, пов’язані з 

особливостями особистості; та соціокультурні, пов’язані з умовами нового 

соціального середовища, які інтенсивно вивчаються й успішно застосовуються 

в практиці навчання іноземців у ВНЗ [7; 111; 117]. 
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Зауважимо, що, крім високого професіоналізму, викладачі підготовчих 

факультетів у роботі з іноземними студентами мають добре володіти 

англійською, французькою або арабською мовою, знати історію, культуру і 

традиції країн, з яких навчаються студенти підготовчого факультету. 

Важливими є психологічні та комунікативні компетентності викладача 

російської мови як іноземної, його загальна та особистісна культура. 

Підготовчий факультет є базою для підготовки іноземних громадян до 

вступу до ВНЗ України, зокрема до НФаУ, тому завдання полягає в тому, щоб 

забезпечити оптимальні умови для їхньої психологічної, кліматичної та 

професійної адаптації.  

Ураховуючи, що найважчий період адаптації доводиться на перший рік 

життя в Україні, викладачі підготовчого факультету, працюючи з іноземними 

студентами, передбачають у своїй педагогічній діяльності різні форми й методи 

проведеннях позааудиторних заходів, але всі разом вони становлять єдиний 

освітній процес, побудований на взаєморозумінні. У зв’язку з цим 

позааудиторні форми роботи на початковому етапі навчання мають велике 

теоретичне й практичне значення в плані підвищення рівня володіння 

російською мовою, дозволяють глибше засвоїти теоретичні знання. Студенти 

залучаються до підготовки позааудиторних заходів, що є великим стимулом 

для їхньої безпосередньої участі в житті факультету. 

Другою педагогічною умовою визначено орієнтацію змісту навчання 

підготовчого етапу на формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

З метою визначення змісту підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін зроблено аналіз навчальних планів, 

програм та змісту навчальних дисциплін [208; 209; 298]. 

Аналіз нормативно-методичних документів показав, що навчальні плани 

та програми допрофесійної підготовки іноземних громадян складені на основі 

матеріалів навчальної програми з російської мови, хімії, фізики та біології для 
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студентів-іноземців, які навчаються на підготовчих факультетах, а також 

наказу МОН України № 260 від 04.04.2006 р. [267–269]. 

У процесі аналізу навчальних програм з біології, фізики, хімії, російської 

мови як іноземної встановлено, що вони складені з урахуванням основних 

цілей і завдань навчання, зумовлених професійними, комунікативними та 

пізнавальними потребами студентів-іноземців підготовчих факультетів, та 

структуровані на модулі, до складу яких входять блоки змістовних модулів. 

Обсяг навчального навантаження визначається в кредитах ЕСТS – залікових 

кредитах, які зараховуються студентам у разі успішного освоєння ними 

відповідного модуля (залікового кредиту).  

Проведений аналіз наукових публікацій дозволив зробити висновок, що 

дидактичні аспекти викладання дисциплін медико-біологічного спрямування на 

етапі довишівської підготовки іноземних студентів висвітлено в багатьох 

працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, зокрема: біології (Ю. Березняк, 

Л. Єлизарова, Є. Козлова, І. Лизунова, Л. Михєєва, Л. Новикова, Л. Пляцук, 

О. Романенко, О. Чаплинська та ін.) [31; 100; 150; 162; 176; 217; 225; 252; 339]; 

хімії (В. Даценко, С. Клименко, О. Князєва, З. Коваленко, В. Литвиненко, 

Л. Маракіна, Л. Михєєва, О. Хоботова, О. Швець та ін.) [137; 141; 145; 179; 199; 

232; 356]; фізики (Ю. Архангельська, Ю. Березняк, Л. Врублевська, 

Б. Левандовський, С. Коробкова, С. Рябкова, А. Чугунова та ін.) [11; 62; 157; 

170; 224; 291; 353]; математики (Т. Бєлова, В. Лук’янова, І. Пахомова, 

Н. Самарук та ін.) [24; 182; 239; 293]. 

Подальший аналіз підготовки іноземних студентів на допрофесійному 

етапі показав, що програма з хімії спрямована на формування хімічної 

термінології, вивчення основних розділів (загальна, неорганічна та органічна 

хімія), яка зорієнтована на підготовку іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті [208; 

209]. 

З метою визначення стану викладання хімії студентам-іноземцям нами 

проаналізовано окремі наукові праці таких учених, як: О. Князєва, 
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З. Коваленко, О. Комарова, Л.  Міхєєва та ін. (на пропедевтичному етапі) [141; 

145; 199]. 

Зазвичай з викладання хімії розпочинається цикл природничих дисциплін 

допрофесійної підготовки, що потребує більших знань та вмінь російської мови 

як іноземної, ніж інші дисципліни. Але враховуючи міждисциплінарні зв’язки й 

дотримуючись принципів послідовності, доцільно викладати після математики 

та інформатики. 

Нами виявлено, що метою викладання дисципліни „Хімія” для студентів-

іноземців підготовчих факультетів є: оволодіння мовою предмета, 

термінологією, символами, лексичним матеріалом та конструкціями, 

властивими науковому хімічному стилю мовлення; систематизація знань, 

здобутих на батьківщині, заповнення прогалин шкільної освіти, зумовлених 

розбіжністю в національних і українських загальноосвітніх програмах з хімії; 

формування сучасних уявлень про наукову картину світу, поглиблення знань 

про ті явища й закони хімії, які використовуватимуться під час вивчення хімії 

та інших дисциплін у ВНЗ; опанування мовою хімії як засобом одержання 

наукової інформації в обсязі, який забезпечує: вільне читання й розуміння 

текстів підручників з хімії російською мовою; самостійну роботу зі 

спеціальною навчальною, науковою та довідковою літературою; слухання й 

конспектування лекцій з хімічних дисциплін у загальному потоці з 

українськими студентами; г) усне і письмове складання іспитів з хімії 

російською мовою [179; 199]. 

Зокрема, О. Князєва та Л. Куріна серед особливостей викладання хімії на 

підготовчому факультеті наголошують на професійній спрямованості навчання, 

проблемно-розвивальному навчанні, використанні наочності, лінгвометодичній 

та полікультурній компетентності викладача-хіміка, постійному контролі й 

керуванні процесом засвоєння хімічного матеріалу та наявності відповідної 

навчально-методичної літератури [141].  

Аналіз навчальної програми з біології та змісту демонструє, що сучасний 

підхід до викладання біології та анатомії людини передбачає встановлення 
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внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. Це виражається і у 

використанні фактів, загальних для біології, фізики, хімії (наприклад, процеси 

енергетичного обміну), і при поглибленні основних положень даними іншої 

науки. Не менш важливою є координація з дисциплінами іншого циклу 

(російська мова). Вивчення біології ґрунтується на знаннях іноземними 

студентами рівня шкільної програми своїх країн, а також програми для 

абітурієнтів з урахуванням подальшої спеціалізації. 

На основі аналізу програми встановлено, що метою вивчення дисципліни 

є оволодіння біологічною термінологією та знаннями для подальшого вивчення 

фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін у ВНЗ медичного та 

фармацевтичного профілю. Для розуміння біології іноземним студентам 

необхідний багатий словниковий запас. 

Відповідно до чинної методики навчання, навички та вміння формуються 

в чотирьох видах мовленнєвої діяльності – говорінні, слуханні, читанні й 

письмі та передбачають формування таких умінь і навичок: будувати діалоги 

на актуальні комунікативні теми, пов’язані з навчанням і життям студентів; 

розуміти нормативну російську мову носія мови, досить адаптовану до рівня 

володіння мовою студента; побудувати монологічний вислів (підготовлений і 

непідготовлений) на задану тему; сприймати, аналізувати, надавати необхідну 

інформацію з тексту за фахом заданого рівня складності; сприймати отриману 

інформацію з її скороченням, узагальненням і аналізом; записати основну 

інформацію, пред’явлену зі слуху та у формі тексту, що входить у предметні 

компетенції студента [228]. 

Однією з основних проблем викладання біології на етапі допрофесійної 

підготовки є формування понятійного апарату, зокрема професійної 

термінології. 

Складний процес, що вимагає відтворення термінів, викликає значні 

труднощі в більшості іноземних студентів, що пов’язано з низькою мовною 

компетенцією студентів-іноземців. Без засвоєння термінології науки 

неможливо розмовляти про знання предмета. 
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Важливою умовою вивчення біології іноземними студентами російською 

мовою, особливо на перших етапах, є координація роботи викладачів кафедр 

російської мови і кафедр біології. Це сприяє дотриманню в навчальному 

процесі єдиного мовного режиму, розробці навчальних тем, створенню 

методичних посібників, які забезпечують потреби майбутніх студентів-медиків 

у практичному оволодінні російською мовою як засобом спілкування в 

навчально-професійній сфері.  

Міжпредметна координація роботи кафедр російської мови та біології 

полягає в такому: співвіднесення тем, досліджуваних з біології, і матеріалу з 

наукового стилю мовлення на заняттях з російської мови; визначення етапів 

для презентації лексико-граматичних конструкцій з наукового стилю мовлення. 

Крім специфіки викладання професійно орієнтованих дисциплін (біології, 

фізики, хімії, російської мови), перед викладачем постає завдання максимально 

ефективно донести навчальний матеріал до іноземних студентів. Сприйняття 

навчального матеріалу залежить не тільки від психологічних особливостей 

студентів, але й від способу надання інформації. 

Третьою педагогічною умовою визначено використання в процесі 

професійної підготовки іноземних студентів інтерактивних форм і методів 

навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

Обґрунтування та вибір третьої педагогічної умови пояснюється 

необхідністю інноваційного, інтерактивного, технологічного підходу до 

освітнього процесу, що передбачає спрямоване, поетапне, інструментальне 

управління цим процесом і гарантоване досягнення поставлених навчальних 

цілей. Цю наукову проблему активно досліджували і вітчизняні, і зарубіжні 

педагоги.  

Теоретичним підґрунтям для дослідження стали наукові ідеї та 

напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених Н. Бордовської, 

Б. Гершунського, В. Давидова, І. Зимньої, Т. Кожухової, І. Лернер, В. Лозової, 
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Є. Руденського, З. Слєпкань, С. Смирнова, В. Шадрикова та ін. [37; 69; 83; 113; 

148; 175; 181; 288; 309; 312; 354]. 

Доцільність технологічного підходу до педагогічної реальності 

обґрунтовано в працях В. Беспалька, В. Боголюбової, В. Громовика, Р. Гуревич, 

Т. Дмитренко, Т. Капітової, Л. Марюкова, О. Пєхоти, Г. Селевка, а також 

зарубіжних дослідників: Дж. Блокуа, Б. Блума, Р. Мейджера та ін. [27; 33; 77; 

82; 87; 135; 191; 247; 300; 376]. 

Педагогічні технології висвітлено в наукових працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких Б. Громовик, Л. Кайдалова, 

М. Кларін, А. Нісімчук, О. Падалка, П. Підкасистий О. Пометун, Г. Селевко, 

В. Черних та ін. [77; 127; 136; 220; 241; 250; 254; 300; 351]. 

Розкриттю сутності педагогічних технологій присвячено розвідки 

А. Алексюка, О. Батраєва, В. Беспалька, Т. Дмитренко, М. Кларіна, І. Лернера, 

Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Падалки, Г. Селевка, С. Сисоєва, 

С. Ставицької, І. Шевченко та ін. [3; 18; 27; 87; 136; 175; 219; 229; 241; 300; 304; 

314; 358 ]. 

Український педагогічний словник поняття „технологія навчання” 

трактує як галузь застосування системи наукових принципів до програмування 

процесу навчання й використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на 

детальні цілі навчання, які допускають їх оцінювання. Ця галузь зорієнтована 

більшою мірою на того, хто навчається, а не предмет вивчення, на перевірку 

виробленої практики в ході емпіричного аналізу й широкого використання 

аудіовізуальних засобів у навчанні, визначає практику в тісному зв’язку з 

теорією навчання [70]. 

Зокрема, О. Беспалько, досліджуючи теорію педагогічних систем, 

підкреслює, що технологія навчання має бути попередньо (до практичної 

діяльності) детально й точно описана. Кожне дидактичне завдання потребує 

для його оптимального вирішення цілком визначених технологій навчання, що 

зумовлено трьома іншими елементами педагогічної системи: дидактичним 

процесом, організаційними формами навчання, педагогічною кваліфікацією 
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викладачів. При цьому в технології навчання відображено поетапний процес 

вирішення дидактичного завдання [27]. 

У процесі роботи з’ясовано, що поняття „педагогічна технологія” 

розглянуто в наукових джерелах як: систему функціонування всіх компонентів 

педагогічного процесу, побудовану на науковій основі, запрограмовану в часі 

та в просторі, що призводить до намічених результатів; системну сукупність і 

порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методичних 

засобів, що використовуються для досягнення педагогічних цілей; педагогічну 

діяльність, яка реалізує науково обґрунтований проект дидактичного процесу й 

володіє більш високим ступенем ефективності; змістовну техніку реалізації 

навчального процесу [57; 94].  

Аналіз наукових праць дозволив установити, що професійно зорієнтовані 

технології відображені в чисельних дослідженнях (В. Віленський, 

Т. Дмитренко, П. Образцов, Я. Проскуріна, І. Шевченко та ін.) [52; 87; 227; 274; 

358]. 

Зокрема, педагогічні технології, форми та методи навчання іноземних 

студентів у медичних та фармацевтичних навчальних закладах досліджено 

Б. Громовик, Л. Кайдаловою, Т. Капітоновою, С. Маталовою, В. Черних, 

О. Яцишиною та ін. [77; 126; 135; 192; 351; 371]. 

Вивчаючи досвід упровадження інтерактивних форм і методів навчання в 

медичній та фармацевтичній освіті, з’ясовано, що викладачі Тернопільського 

державного медичного університету ім. І. Горбачевського під час викладання 

дисциплін гуманітарного циклу акцентують увагу на поданні матеріалу за 

допомогою візуалізації таким чином, щоб він швидко й міцно запам’ятовувався 

студентами. Саме візуальне сприйняття матеріалу сприяє ґрунтовнішому його 

засвоєнню. Для цього активно використовуються відеофільми, презентації, 

творчі завдання, проектні технології. Такі форми роботи сприяють активізації 

пізнавальної діяльності студентів та спонукають до пошуку нестандартних, 

творчих шляхів розв’язання навчальних завдань [244]. 
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Педагогічна технологія в дослідженні Л. Кайдалової визначена „…як 

послідовний, логічний і цілісний процес, в якому гармонійно поєднані цілі, 

форми, методи і засоби навчання, методики викладання дисциплін з високою 

педагогічною майстерністю педагога для досягнення кінцевої мети – 

підготовки висококваліфікованого, компетентного фахівця, здатного критично 

мислити, самостійно приймати рішення” [126, с. 246]. 

Суттєвість сучасної технології навчання, на думку Я. Татаренко, полягає 

у визначенні найраціональніших способів досягнення навчальної мети. 

Водночас навчальний процес слід розглядати комплексно як систему й не 

можна обмежуватись аналізом лише окремих її складників. Комплексне 

використання сучасних методів навчання, технічних засобів навчання та носіїв 

навчальної інформації є однією з головних особливостей сучасної технології 

навчання [321].  

Як доведено С. Сисоєвою, „технологія навчання містить сукупність 

форм, методів, прийомів, методик, засобів, що дозволяють гарантовано досягти 

запланованого результату”. Отже, у цьому контексті форми й методи, методики 

й засоби, прийоми навчання є тими структурними елементами, з яких 

конструюється технологія навчання відповідно до цілей і запланованих 

(бажаних) результатів навчального процесу [304]. 

Щодо витоків, то з початку 80-х рр. усе більше вживають термін 

„педагогічні технології”. У визначенні їхньої суті немає єдиного погляду: одні 

розуміють це як певну систему вказівок щодо використання сучасних методів і 

засобів навчання; інші – цілеспрямоване застосування прийомів, засобів, дій 

для підвищення ефективності навчання; треті – цілісний процес визначення 

мети, обґрунтування плану й програми дій та навчальних методів. Кожний з 

цих підходів має право на існування, оскільки охоплює різні сторони 

навчального процесу. 

Інтерактивні форми й методи у вищій школі, як визначає О. Яцишина, є 

головним засобом підготовки висококваліфікованого фахівця, спроможного 
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реалізувати себе в професійній сфері в умовах сучасного інформаційного 

суспільства [371]. 

Застосування інтерактивних форм і методів навчання (дискусія, форум, 

дебати, стимуляційні ігри) є найбільш оптимальною умовою для висловлення 

власних поглядів і переконань, аргументованого заперечення, спростовування 

хибної позиції опонента, формування логіки й доказовості суджень, стислості й 

точності викладу, відстоювання своєї думки, творчого співробітництва, 

стимулювання толерантності та рефлексії. 

Так, Л. Кохіс наголошує на просвітницьких, орієнтовних, інструктивних 

формах і методах, реалізація яких доцільна з метою набуття студентами-

іноземцями знань про ту культуру, соціум, у якому вони живуть та навчаються: 

просвітництво шляхом читання книг, присвячених новій культурі, традиціям, 

звичкам та звичаям її мешканців; орієнтування, яке передбачає ознайомлення з 

новим соціальним оточенням, його основними ідеями та цінностями через 

використання посібників, які називають; інструктаж, який звертає увагу на 

можливі проблеми та окремі аспекти пристосування до нового оточення; 

тренінг, який передбачає практичну, орієнтовану на безпосередню взаємодію з 

представниками нової культури [376]. 

Проектування технологій у системі вищої освіти відповідно до концепції 

П. Підкасистого, Л. Фрідмана та М. Гарунова повинно здійснюватися на основі 

взаємозалежних принципів, сфокусованих на навчанні через взаємодію теорії й 

практики, сполученні індивідуальної й колективної роботи, навчанні з грою, 

наставництва й самоосвіти: навчання на основі інтеграції науки з 

виробництвом, професійно-творчої спрямованості, орієнтованості навчання на 

особистість, орієнтованості навчання на розвиток досвіду самоосвітньої 

діяльності майбутнього фахівця [249]. 

На наш погляд, одним із вагомих підходів до навчання іноземних 

студентів на етапі допрофесійної підготовки є комунікативний. Необхідність 

упровадження комунікативного підходу в систему підготовки іноземних 
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студентів обґрунтовано в працях Т. Капітонової, В. Лапченко, О. Палки, 

Ю. Пассова, А. Свистунова, М. Ситковської та ін. [135; 168; 236; 237; 299; 306]. 

З’ясовано, що практична реалізація комунікативного підходу спонукає до 

посилення комунікативного складника навчання та переходу від навчально-

наукового спілкування до навчання студентів професійного спілкування. 

Основною рисою комунікативного методу є комунікативність, яка передбачає 

мовну спрямованість навчального процесу, стимулювання мовної та 

мисленнєвої активності, забезпечення індивідуалізації навчання, урахування 

функціональності мови, створення ситуативності навчання, дотримання 

принципу новизни й нешаблонності організації навчального процесу. 

Комунікативний підхід дозволяє, як наголошує О. Палка, 

індивідуалізувати цілі та зміст навчання, методи й засоби, творити необхідні 

умови для навчальної та професійної діяльності студентів, а також розвивати 

всі чотири види мовної діяльності [236]. 

Комунікативний метод, що ґрунтується на комунікативному підході до 

вивчення іноземних мов, увібравши все позитивне, що було в традиційних 

методах, розвинувся відповідно до вимог нашого часу. У ньому знайшли 

розвиток такі основні досягнення традиційних та новітніх методів, як: 

використання рідної мови студентів для розкриття значення навчального 

матеріалу, сприйняття мови в процесі навчання як засобу спілкування; 

розвиток усного мовлення при вивченні іноземної мови, усвідомлення 

необхідності вивчення граматики не в чистому вигляді, як це пропонувалося за 

традиційними методиками, а в мовних моделях (структурах), що сприяють 

засвоєнню мови тощо. 

У процесі навчання при комунікативному підході іноземні студенти 

набувають комунікативної компетентності – здатності користуватись мовою 

залежно від конкретної ситуації. Відповідно всі вправи та завдання повинні 

бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. 

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання 

автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовують носії мови. З 
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самого початку студенти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності (говоріння, аудіювання, читання та письмо) на понадфразовому й 

текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки 

є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання. 

Вивчення лексики триває впродовж усього курсу російської мови як 

іноземної. На наш погляд, саме викладач має знайти такі форми і методи, щоб 

цей процес був цікавим і бажаним для студентів підготовчого факультету. Для 

того, щоб цього досягти, необхідно використовувати новітні інформаційні 

технології, методи інтерактивного навчання, мета яких – навчити студентів 

чітко формулювати й висловлювати свою позицію, спілкуватися, дискутувати, 

сприймати й оцінювати інформацію, тобто активно вживати терміни в усіх 

видах діяльності майбутнього фахівця. 

З урахуванням особливостей навчання іноземних студентів у ході 

реалізації третьої педагогічної умови було визначено, що доцільними 

сучасними формами й методами в підготовці іноземних студентів є методи 

інтерактивного навчання, які є сукупністю прийомів і способів психолого-

педагогічного впливу на студентів. 

На наш погляд, інтерактивні технології навчання є інноваційним 

способом роботи викладача в аудиторії, тренера в групі та педагога в будь-

якому освітньому закладі. Інтерактивні технології навчання, на відміну від 

традиційних, ґрунтуються на активній взаємодії учасників навчального 

процесу, при цьому основна вага надається взаємодії студентів між собою. 

Такий підхід дозволить активізувати освітній процес іноземних студентів на 

етапі допрофесійної підготовки, зробити його більш цікавим та менш важким 

для учасників, а також надає можливість широкого обміну досвідом. 

Як відзначає О. Батраєва, термін „інтерактивний” прийшов до нас з 

англійської й має значення „взаємодіючий” [18]. Існують різні підходи до 

визначення інтерактивного навчання . Одні вчені визначають його як діалогове 

навчання: „інтерактивний” – означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у 
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режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь 

(людиною)”. 

Отже, інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, у ході  

якого здійснюється взаємодія викладача та студента. Ми схиляємося до 

визначення О. Пометун та Л. Пироженко, що „сутність інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, 

активної взаємодії всіх учнів. Це спільне навчання, взаємонавчання 

(колективне, групове навчання в співпраці)” [254]. 

Завдяки ефекту новизни та оригінальності форм і методів інтерактивного 

навчання при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання. 

На думку вчених В. Бикова, Є. Ганіна, Р. Гуревича та ін., особлива цінність 

інтерактивного навчання в тому, що студенти навчаються ефективної роботи в 

колективі [30; 66; 82]. Методи інтерактивного навчання можуть бути 

використані для тренування та розвитку творчого мислення студентів, 

формування в них відповідних практичних умінь та навичок. Вони стимулюють 

і підвищують інтерес до занять, активізують та загострюють сприймання 

навчального матеріалу. 

На основі теоретичного аналізу наукових джерел (О. Пометун та 

Л. Пироженко) визначено, що інтерактивні форми й методи у викладанні 

навчальних дисциплін на етапі довишівської підготовки необхідні для 

формування вмінь та навичок, розвитку якостей. Вони ґрунтуються на 

безпосередньому контакті між викладачем і студентом, між студентами. При 

такій взаємодії відбувається безпосередній контакт і робота з новою 

інформацією (тексти, фільми, презентації та ін.) [254]. 

Застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчально-виховному процесі і середньої, і вищої школи присвячено студії 

Є. Ганіна, О. Гопцій, Р. Гуревич, М. Жалдака, Т. Коваль, С. Сисоєвої, 

І. Ставицької, Г. Трофимової та ін. [66; 71; 82; 103; 146; 304; 314; 327]. 

Здійснюючи науковий пошук, установлено, що помітно зросла кількість 

досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних 
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технологій у навчальному процесі (О. Батраєва, В. Биков, О. Бондарева, 

М. Жалдак, Т. Коваль, В. Кузьмінов, Е. Полат та ін. [18; 30; 35; 103; 146; 164; 

214]. Зазначимо, що інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу 

цілісно та системно описує всі його компоненти, дає можливості оптимально 

вирішувати освітні цілі з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Упровадження ІКТ у систему підготовки іноземних громадян на етапі 

допрофесійної підготовки сприятиме створенню „комп’ютерної методології 

навчання”, яка орієнтована на застосування в навчальному процесі таких 

методів, як комп’ютерне моделювання навчально-пізнавальної діяльності, 

метод інформування, програмування навчальної діяльності, метод тестування, 

ігрові методи, підготовку майбутніх фахівців до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. 

Нами враховано також, що стрімкий розвиток комп’ютерних технологій 

та програмного забезпечення зумовив упровадження в навчальний процес такої 

технології, як інтернет-технологія. 

З дидактичних позицій Інтернет може забезпечити навчальний процес:  

– методичними та інформаційними матеріалами для занять; 

– зворотний зв’язок між викладачами та студентами; 

– доступ до мережі, електронних бібліотек; 

– доступ до вітчизняних і зарубіжних інформаційних та довідникових 

систем; 

– доступ до вітчизняних і зарубіжних електронних газет та журналів; 

– обмін інформацією всередині системи навчання та з іншими освітніми 

системами. 

Вибір викладачем комп’ютерно зорієнтованих методів навчання 

іноземних студентів має здійснюватися з урахуванням таких вимог:  

– спрямованість на інноваційний, інтегративний, комунікативний та 

особистісно-діяльнісний принципи організації навчання;  

– урахування психологічних особливостей студентів, їхньої готовності до 

самонавчання з використанням засобів інформаційних технологій;  
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– готовність викладачів до застосування в навчально-виховному процесі 

інтерактивних комп’ютерно зорієнтованих методів навчання;  

– готовність інформаційної інфраструктури вищого навчального закладу 

до впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комп’ютерно 

зорієнтованих методів навчання;  

– урахування умов зовнішнього середовища (соціальних, економічних 

тощо). 

Завдяки можливостям ІКТ у ВНЗ спрямовані на забезпечення: 

сприятливих умов професійного розвитку, формування компетентностей та 

розвитку якостей майбутнього фахівця, посилення мотивації навчання, 

самооцінку своїх можливостей, здібностей, потреби в самоосвіті тощо. 

Виходячи з викладеного вище, зауважимо, що організація навчально-

виховного процесу з використанням електронних засобів навчання має 

відбуватися з дотриманням дидактичних принципів: усебічного розвитку 

особистості; цілісності впливу навчально-виховного процесу; 

природовідповідності організації навчання; науковості; доступності; 

системності навчання; наступності й перспективності; взаємозв’язку навчання 

й розвитку; мотиваційного забезпечення навчального процесу; співробітництва; 

індивідуалізації й диференціації навчання; наочності; міцності й дієвості 

навчання та ін. 

Володіння методами спілкування дозволяє педагогу організувати 

правильну поведінку в конкретній ситуації. Неправильний педагогічний вплив 

або неправильна форма спілкування, обрані для взаємодії, можуть призвести до 

конфлікту між викладачем і студентом. Викладачеві важливо правильно 

використовувати систему прийомів (психологічних, мімічних, мовленнєвих 

тощо), яку він обирає для організації структури спілкування і яка є адекватною 

завданням та особливостям педагогічної ситуації. 

Відзначимо, крім високого професіоналізму та педагогічної майстерності, 

викладач повинен уміти розробляти інформаційні матеріали, обробляти велику 

кількість інформації, уміти самостійно опановувати новими знаннями та 
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компетентностями, користуватися інформаційними ресурсами, електронними 

мережами, бути готовим до діяльності в новій системі відкритої освіти.  

Отже, використання ІКТ у підготовці студентів-іноземців спрямоване на 

вдосконалення навчального процесу, підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців, активізації пізнавальної діяльності; вибору форм і методів навчання; 

формування інформаційної культури, поглиблення міждисциплінарних 

зв’язків. 

Викликають інтерес для нашого дослідження тренінгові технології, які 

завдяки унікальним можливостям мотивувати, стимулювати, створювати 

ситуації успіху, забезпечувати особистісне та професійне зростання, 

формування та розвиток необхідних якостей, застосовувати інтерактивні 

методи й поєднувати форми колективної, групової та індивідуальної роботи, 

можуть бути використані на етапі довишівської підготовки іноземних 

студентів. 

Ми погоджуємося, що провідне місце в тренінгових технологіях мають 

займати такі методи, як творча пошукова діяльність студентів, евристична 

бесіда, діалог, дискусія, симпозіуми, „мозкова атака”, групова й індивідуальна, 

самостійна робота, метод „круглого столу”, метод проектів, рольові ігри, 

навчання в співробітництві, драматизація, семінари, диспути, полікультурні 

колоквіуми, у ході яких студент здобуває досвід розв’язання проблем, 

пов’язаних з особливостями взаємодії в полікультурному середовищі і які 

спрямовані на формування толерантних взаємин [49; 71]. 

Ефективність тренінгів зумовлена їхніми можливостями: це і формування 

навичок міжособистісної взаємодії, і розвиток рефлексивних здібностей, зміна 

стереотипів, що заважають особистості справлятися з нестандартними 

ситуаціями в професійній діяльності, адаптуватися до нового середовища, 

зрештою, це і широкі можливості самореалізації у спілкуванні [52; 77; 82]  

При моделюванні різних видів тренінгів можна виокремити такі 

невід’ємні складники: 

– пояснення (надання нової інформації); 
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– демонстрацію (показ можливості використання знань, умінь і навичок); 

– імітацію правильних дій, формування нового досвіду; 

– закріплення (практику). 

Нами враховано, що професійні тренінги як форма активного навчання 

призначені для формування комплексних умінь і навичок конкретного виду 

поведінки (професійна діяльність та професійне спілкування). Це досягається 

під час імітаційного моделювання й вирішення безперервно ускладнювальних 

професійно зорієнтованих ситуацій при педагогічній доцільності 

індивідуальної і групової діяльності тих, хто навчається. 

Поглиблений аналіз проблеми використання тренінгів у підготовці 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на етапі 

довишівської підготовки у фармацевтичному університеті дає змогу зробити 

висновок, що основний етап професійного тренінгу передбачає: 

– організацію ігрового моделювання (імітації) професійної обстановки і 

введення першої професійно зорієнтованої ситуації; 

– основні способи подання соціальних ситуацій: відеопоказ, 

магнітофонний запис радіопередачі, розмови, документи;  

– формування суб’єктивно-об’єктивних взаємин між учасниками; 

– вироблення особистої позиції кожного учасника тренінгу; 

– управління оптимальним поєднанням індивідуальної та групової 

діяльності учасників під час оволодіння професійно зорієнтованою ситуацією;  

– видача індивідуальних проблемно-пошукових завдань учасникам 

тренінгу; 

– постановка проблемних питань, розв’язання яких торкається інтересів 

проблемних груп; 

– безперервний аналіз результатів роботи з оволодіння соціальною 

ситуацією;  

– подальший розвиток професійно зорієнтованої ситуації: ускладнення 

вихідної проблемної ситуації; 

– створення нових проблемних груп чи ролей учасників тренінгу;  
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– корекція діяльності органів управління;  

– на етапі оцінювання проводиться організація дискусії з метою аналізу 

одержаних результатів тренінгового процесу; надання рекомендацій; підбиття 

підсумків заняття. 

Наголошуємо, що під час тренінгу формуються комунікативні 

компетентності, уміння й навички; відпрацьовуються різні форми поведінки; 

формується активна життєва позиція; знімаються бар’єри, що зашкоджують 

спілкуванню. 

Етап планування визначається як проектування процесу спілкування з 

врахуванням комунікативної ситуації і мети. Етап взаємодії є основним у 

спілкуванні, тому передбачає реалізацію фахівцем комунікативних завдань, 

серед яких: стимулювання комунікативної активності співрозмовника; обмін 

інформацією; попередження конфліктів тощо. 

Вихід із контакту розглядається як завершення спільної діяльності і 

становить сукупність комунікативних дій, спрямованих на конструктивне 

завершення процесу спілкування. 

З урахуванням особливостей, інтерактивне навчання передбачає 

використання різних видів активності учасників тренінгу: фізичної (рухова 

активність); соціальної (активність у соціальному оточенні – комунікація, 

взаємодія, взаємне прийняття); змістової щодо тематики тренінгу. Відповідно 

до того, яка активність домінує в грі, таке завдання й вирішуватиме в тренінгу 

гра чи вправи. 

Очевидно, що інтерпретація результатів спілкування ґрунтується на 

аналізі ступеня досягнення поставлених цілей та завдань; співвідношення 

результатів з очікуваним прогнозом, проектування подальших дій. Метою 

оцінювання є визначення того, що досягли учасники тренінгу; які складники 

змісту та методики навчання виявилися більш, а які менш ефективними; які 

потреби учасників тренінгу необхідно задовольнити, які нові потреби виникли 

в ході тренінгу; які дії потрібно здійснити далі в процесі навчання. 
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З метою формування готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у дослідженні використано професійно 

орієнтовані технології як засіб підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, адже 

вони спрямовані на професійну підготовку майбутніх фахівців галузі охорони 

здоров’я. 

Деякі дослідники розглядають „професійно орієнтовану технологію” як 

технологію, що сприяє: набуттю фундаментальних, міждисциплінарних і 

фахових знань, розвитку вмінь, навичок; формуванню в студентів вищих 

навчальних закладів якостей особистості, значущих для їхньої майбутньої 

професійної діяльності, компетенції, що забезпечують виконання функційних 

обов’язків з обраної спеціальності після завершення навчального закладу [305]. 

Як відзначає І. Шевченко, професійно зорієнтована технологія навчання – 

це технологія, що передбачає урахування і загальних закономірностей 

формування особистості, і індивідуальних особливостей студентів, розвиток у 

кожного з них здібностей, інтересів та схильностей, сприяє формуванню 

якостей особистості, значущих для майбутньої професійної діяльності, а також 

набуттю знань, навичок та вмінь, що забезпечують виконання функційних 

обов’язків за обраною спеціальністю після закінчення навчального закладу 

[358]. 

Нами враховано, що сутнісними відмінностями професійно 

зорієнтованих технологій навчання у ВНЗ є: 

− попереднє проектування навчального процесу з подальшою 

можливістю відтворення цього проекту в педагогічній практиці; 

− діагностичне цілеутворення, що передбачає можливість об’єктивного 

контролю за якістю підготовки майбутніх фахівців; 

− структурна й змістовна цілісність: внесення змін в один з компонентів 

технології з необхідністю спричиняє за собою відповідні зміни в інших 

компонентах; 
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− вибір методів, форм і засобів професійного навчання з позиції 

оптимізації результатів та використання ресурсів (часу, сил, енергії тощо); 

− наявність оперативного зворотного зв’язку, що дає змогу своєчасно 

коригувати процес навчання, забезпечуючи професійне становлення майбутніх 

фахівців. 

Отже, сутнісними відмінностями професійно зорієнтованої технології 

навчання від інших технологій навчання у ВНЗ є: 

– попереднє проектування навчального процесу з можливістю 

подальшого відтворення цього проекту в педагогічній практиці вищих 

навчальних закладів; 

– діагностичне цілепокладання, що передбачає можливість об’єктивного 

контролю досягнення поставлених навчально-професійних цілей; спеціальний 

відбір і структурування професійно зорієнтованого змісту підготовки 

студентів; 

– структурна й змістовна цілісність, тобто неприпустимість внесення змін 

в один з компонентів технології, не змінюючи інших;  

– вибір оптимальних методів, форм і засобів професійного навчання, 

продиктованих цілком визначеними й закономірними зв’язками всіх його 

елементів; наявність оперативного зворотного зв’язку, що дозволяє своєчасно й 

оперативно коректувати процес навчання, забезпечуючи професійне 

становлення майбутніх фахівців [87; 135; 227]. 

Насамперед, професійно зорієнтована технологія підготовки передбачає 

застосування результатів навчання в майбутній професійній діяльності. 

Навчальні дисципліни необхідно викладати в контексті майбутньої професії – 

це шлях генералізації набутих знань, умінь і навичок. Необхідно враховувати 

установки студентів на самоактуалізацію й самореалізацію, надаючи їм широкі 

можливості для самостійної спеціалізації на основі особистих індивідуальних 

планів й освітніх програм. 

Установлено, що професійно спрямоване навчання на етапі 

допрофесійної підготовки іноземних громадян зумовлює введення до змісту 
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навчальних дисциплін форм, методів і засобів навчання, організації 

практичного навчання відповідно до особливостей студентів та вимог, 

регламентованих навчальними планами й програмами, але з урахуванням 

профілю ВНЗ і майбутньої професії. 

Зважаючи на викладене вище, можемо стверджувати, що третьою 

педагогічною умовою підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті є впровадження 

інтерактивних форм і методів у навчання іноземних студентів на етапі 

довишівської підготовки. 

У процесі обґрунтування педагогічних умов підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін установлено, що 

застосування інтерактивних форм і методів у фаховій підготовці іноземних 

студентів підготовчого факультету буде ефективним, якщо буде реалізована 

професійна спрямованість у викладанні дисциплін, які забезпечать: розуміння 

структури форм і методів професійного навчання як системної сукупності 

цільового, змістового, процесуального та результативного компонентів; 

розкриття змісту професійно зорієнтованих технологій навчання як системи 

форм, методів, прийомів і засобів традиційного та активного навчання, 

об’єднаних процесом внутрішньопредметної та міжпредметної інтеграції та ін. 

Зважаючи на це, під „педагогічними умовами” ми розуміємо 

взаємопов’язаний комплекс заходів у навчально-виховному процесі, що має 

забезпечити досягнення високого рівня готовності іноземними студентами до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Педагогічні умови перебувають у нерозривній єдності і становлять єдину 

систему, зорієнтовані на досягнення високого рівня готовності іноземними 

студентами до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

Отже, наведені теоретичні положення дали можливість обґрунтувати та 

сформулювати педагогічні умови підготовки іноземних студентів до вивчення 
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професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті на 

довишівському етапі.  

 

 

2.3. Модель підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

 

Методом, що дозволяє враховувати єдність змісту професійної 

підготовки фахівця і специфічні особливості вузькопрофільної підготовки, є 

моделювання. 

Моделювання – метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на 

заміні конкретного об’єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього 

(моделлю). Моделювання, тобто перенесення результатів, одержаних у ході 

побудови та дослідження моделей, на реально існуючий предмет чи явище, 

базується на тому, що модель у певному значенні відображає окремі його 

сторони, уточнюючи певні характеристики й пропонуючи найбільш 

раціональні способи побудови сконструйованого об’єкта. 

У нашому дослідженні ми використовуємо моделювання для побудови 

моделі підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін як один зі засобів структурування елементів освітнього процесу в 

системі вищої освіти. Структурно-організаційні частини моделі описують 

логіку взаємодії предмета та суб’єкта моделювання й освітнього середовища, у 

якому взаємодіють всі учасники цього процесу. 

Результатом моделювання є створення моделі. Модель (від англ. model – 

шаблон, макет, зразок, зменшена або спрощена копія) – речова, знакова та 

уявна система, що відтворює, імітує, відображає принципи внутрішньої 

організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи (та) 

характеристики об’єкта дослідження. Модель постає як своєрідний інструмент 

пізнання, який дослідник ставить між собою і об’єктом і за допомогою якого 



 123 

вивчає об’єкт, що цікавить його. Модель використовується для одержання 

нових знань про об’єкт дослідження (В. Биков, Т. Дубовицька) [29; 91].  

Визначення моделі, за В. Штоффом, містить чотири ознаки: 1) модель – 

подумки представлена або матеріально реалізована система; 2) вона відображає 

об’єкт дослідження; 3) вона здатна заміщати об’єкт; 4) її вивчення дає нову 

інформацію про об’єкт [364]. Зазвичай побудована модель забезпечує суттєве 

ущільнення інформації, а певні грані досліджуваного процесу відкидаються як 

несуттєві. У деякому випадку модель простіша, у деякому розумінні грубіша 

від досліджуваного явища, проте одну й ту саму модель можна 

використовувати для опису широкого класу явищ.  

Отже, модель – це мета, засіб і результат моделювання, що є 

характеристикою якості об’єкта дослідження.  

Під час розробки моделі підготовки іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін дотримувалися такого визначення: „Під 

моделлю розуміється така мисленнєва або матеріально реалізована система, яка 

відображає або відтворює об’єкт дослідження і здатна замінити його так, що її 

вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт” [364, с. 78].  

Етапами моделювання концептуальної моделі підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін було: виявлення 

основних елементів (вимог, принципів, структурних компонентів) та їх 

взаємозв’язку; безпосереднє проектування кожного компонента концептуальної 

моделі; перевірка ефективності створеної концептуальної моделі підготовки 

студентів до професійної діяльності. 

Модель підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін передбачає теоретичне, організаційно-методичне та 

науково-технологічне забезпечення професійної підготовки іноземних 

студентів фармацевтичного вишу. О. Карпенко пропонує розглядати модель як 

ідеальне відображення реальних процесів, що протікають у системі 

педагогічної освіти [134, с. 14]. 
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Рис. 2.1. Концептуальна модель підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін на підготовчому етапі 

фармацевтичного вишу 
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Розроблена нами модель підготовки іноземного студента до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін є розгорнутим у часі педагогічним 

процесом, побудованим на ідеях цілісного підходу до розвитку особистості 

майбутнього спеціаліста, що реалізується шляхом доцільного вибору освітніх 

технологій, форм і видів практичної діяльності студентів, стратегій і підходів 

до самореалізації й самовдосконалення студента та їх раціонального поєднання 

в єдиний комплекс педагогічних впливів, що забезпечать формування високого 

рівня готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному виші. 

Модель підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті може бути визначена 

як розгорнута система, що дозволяє в сукупності відобразити специфіку 

інтегративних взаємозв’язків її основних елементів і шляхів досягнення чітко 

визначеної мети (див. рис. 2.1).  

Деталізуємо модель. 

Цільовий блок акцентує необхідність відповідності процесу підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін 

актуальному соціальному замовленню суспільства, яке потребує компетентного 

фахівця, особистість якого формується та розвивається на позиціях 

самопізнання, саморозвитку та самореалізації. Мета, зумовлена соціальним 

замовленням, передбачає формування готовності іноземного студента до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному виші. 

Теоретико-методологічний блок моделі охоплює методологічну базу 

дослідження, яка відображає підходи та принципи підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін.  

Процеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбуваються в 

соціально-економічному житті суспільства, вимагають якісних змін у 

концептуальних засадах підготовки іноземних студентів до вивчення фахових 

дисциплін. Ефективність майбутньої професійної діяльності фармацевта 

залежить від якості його професійної підготовки, рівня професійних знань, 
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умінь та навичок використовувати отримані знання на практиці, готовності 

здійснювати професійну діяльність у сучасних ринкових умовах будь-якої 

країни.  

Професійна підготовка майбутнього фармацевта, загальний рівень його 

професійної майстерності залежить від комплексного підходу до побудови 

змісту професійної підготовки, виокремлення вагомих професійних знань, що 

сприяють оволодінню змістовою і процесуальною сутністю професійної 

діяльності майбутнього фахівця, забезпеченню інтегрованих 

міждисциплінарних зв’язків у формуванні цілісної системи професійних знань, 

розробці та впровадженні інноваційних форм і методів, використанню (поряд із 

традиційним) активного й інтерактивного навчання.  

Проведений нами аналіз освітньо-професійної програми підготовки 

іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю „Фармація”, дає також 

підстави визначити методологічні підходи до професійної підготовки 

майбутніх фахівців на довишівському етапі навчання. 

Загальну методологію дослідження становлять методологічні позиції: 

філософські положення про загальні взаємозумовленості розвитку реального 

світу, суспільства й людини; положення філософської та педагогічної 

антропології про людину як суб’єкта й особистості; філософське розуміння 

суперечностей як джерела розвитку; положення про гуманістичні, 

культурологічні, суб’єктні функції освіти. 

До методологічних підходів, якими ми будемо послуговуватися в 

дослідженні, віднесено: сукупність системного, особистісно зорієнтованого, 

комунікативного, компетентнісного підходів.  

У практиці професійної підготовки майбутніх фармацевтів, зокрема й 

іноземних студентів, активно використовуються різні концепції та теорії 

навчання, проте найбільше застосування знайшли добре зарекомендовані: 

теорія поетапного формування розумових дій, проблемного, програмованого та 

модульного навчання та ін. Концепція (теорія) навчання розуміється як 

сукупність узагальнених положень чи система поглядів на сутність, зміст, 
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методику й організацію навчального процесу, а також особливості діяльності 

викладача і студентів у ході його реалізації. Отже, опишемо специфічні 

особливості організації діяльності студентів та визначимо конкретні її види, 

що ефективно сприяли досягненню мети підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін.  

Передусім з’ясуємо термінологічне поле проблеми.  

Згідно зі статтею 47 Закону України „Про вищу освіту” (2014 р.) освітній 

процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

проводиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему 

науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження й використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості [105]. Суб’єктами освітнього процесу є студенти, 

професорсько-викладацький, керівний, науково-дослідний склад навчального 

закладу, а також громадські організації, що функціонували у ВНЗ. Об’єктом 

освітнього процесу й одночасно його суб’єктом є студенти. Особливість 

об’єкта полягає в тому, що студенти – це дорослі люди зі своїм спілкуванням, 

бажанням утвердити себе в колективі тощо.  

Особливостями освітнього процесу у ВНЗ як системи підготовки до 

майбутньої професійної діяльності є: професійна спрямованість і практичний 

характер навчально-виховної роботи, її тісний зв’язок з навчальною та 

громадською діяльністю майбутніх соціальних педагогів, органічна єдність 

теоретичної і практичної підготовки, індивідуальної та колективної роботи, 

багатопрофільний, багатоплановий і багаторівневий її характер, провідна роль 

професорсько-викладацького складу в його здійсненні тощо.  

На думку В. Галузинського і М. Євтуха, діяльнісний підхід як 

дидактичний принцип вимагає на кожному етапі навчання з’ясування та 

встановлення провідних пріоритетів, під якими розуміємо різноманітні види 

діяльності студентів, урахування наявності різних рівнів одного й того ж виду 

діяльності для конкретних студентів. „Навчання через діяльність як добре 
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продумана та організована сукупність дій є основою системи та структури 

процесу” [65, с. 13].  

Предметом навчальної діяльності студента є вихідний образ довкілля, 

що уточнюється, збагачується або коректується в ході пізнавальних дій.  

Отже, під навчальною діяльністю іноземного студента у 

фармацевтичному виші будемо розуміти діяльність, спеціально спрямовану на 

оволодіння навчальним матеріалом і вирішення навчальних завдань, що веде до 

змін психічних якостей і поведінки того, хто навчається, а також до 

формування базових компетенцій, необхідних для роботи в медичних та 

фармацевтичних закладах. 

Розумінню основ підготовки іноземних студентів на допрофесійному 

етапі, формуванню знань і вмінь, створенню об’єктивних умов для їхнього 

гармонійного й усебічного розвитку, упровадженню інноваційних технологій 

організації навчального процесу слугують дидактичні закономірності, 

принципи, педагогічні ідеї, концепції, теорії.  

Провідні вітчизняні та закордонні науковці присвятили свої праці 

дослідженню психолого-педагогічних особливостей організації навчання у 

вищих закладах (А. Алексюк, О. Антонова, Ю. Архангельська, Е. Бондаревська, 

Н. Булгакова, С. Вітвицька, В. Галузинський, С. Гончаренко, Б. Громовик, 

І. Зимня, Л. Кайдалова, В. Лозова, О. Набока, Н. Ничкало, О. Пєхота, 

С. Сисоєва, Р. Хмелюк, В. Черних та ін.) [3; 6; 11; 36; 41; 53; 65; 70; 77; 113; 

126; 180; 207; 219; 234; 242; 337; 351]; дидактичним основам розробки й 

упровадженню інноваційних педагогічних технологій (О. Беспалько, 

О. Бондарева, Р. Гуревич, Т. Дмитренко, М. Жалдак, Н. Калашник, 

Т. Капитонова, Т. Коваль, І. Підласий, Г. Селевко, І. Ставицька, І. Шевченко та 

ін.) [27; 35; 82; 87; 103; 129; 135; 146; 248; 300; 314; 358].  

Під час відбору змісту освіти для майбутніх фармацевтів на підготовчому 

факультеті орієнтувалися на принципи навчання, що відбивають залежності 

між закономірностями навчального процесу й цілями. Розробка та ефективне 

впровадження будь-яких систем і нових технологій навчання можливі лише за 
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умови дотримання дидактичних принципів з огляду на те, що „принципи 

завжди містять у собі функційне значення законів, ... відображають дидактичні 

закони і закономірності” [15, с. 78].  

Принципи (лат. ргіпсіріит – основа, начало) навчання у вищій школі – це 

вихідні положення теорії навчання. Вони є загальним орієнтиром для 

визначення змісту, засобів, форм, методів організації навчання [325].  

У дидактиці існують різні підходи до визначення принципів навчання, 

їхньої кількості, назв, проте традиційно виділяють загальнодидактичні 

(характерні для всіх предметів) та специфічні, або методичні (характерні для 

певного предмета, зокрема для викладання профільних дисциплін).  

У підходах до визначення принципів навчання у вищій школі не можна 

досягти повної вичерпності чи однозначності. Нами були використані 

традиційні принципи дидактики вищої школи, із-поміж яких виокремимо: 

загальні принципи організації навчання: науковості, систематичності, 

системності й послідовності, наочності, свідомості навчання, ґрунтовності, 

зв’язку навчання з практичною діяльністю, реаліями життя, єдності освітніх, 

розвивальних і виховних функцій навчання [15; 80].  

З метою аналізу підготовки іноземних студентів на довишівському етапі 

нами здійснено теоретичний пошук та виокремлено основні 

загальнодидактичні та специфічні принципи підготовки іноземних студентів 

підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ медичного чи 

фармацевтичного профілю. 

В основу системи принципів, запропонованої Ю. Бабанським і 

В. Загвязинським та ін., покладено особистісно-діяльнісний і управлінський 

підходи [12; 106]. 

Загальновідомо, що загальнодидактичні принципи регламентують вимоги 

до розгортання знання в систему, у якій теоретичні положення певним чином 

пов’язані між собою й випливають одне з одного. Вони виконують логічну 

функцію систематизації науково-теоретичного знання, а також методологічно-
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евристичну функцію й постають як вихідні положення, загальні вимоги до 

організації дослідження або як кінцевий науковий результат. 

Проведено аналіз специфічних принципів навчання іноземних студентів, 

на яких ґрунтується підготовка на довишівському етапі (Л. Васецька, 

О. Гейченко, Т. Дементьєва, О. Суригін, Т. Шмоніна та ін. [47; 68; 85; 316; 362]. 

Зокрема, О. Суригін на етапі допрофесійної підготовки іноземних 

студентів виокремлює такі принципи: взаємозв’язків компонентів мети 

навчання, професійної спрямованості, комунікативності, рівня володіння 

мовою навчання, урахування адаптаційних процесів й національних 

культурних особливостей, полікультурної компетентності викладачів та ін. 

[316]. 

Так, Т. Балихіна наголошує, що на етапі довишівської підготовки 

провідним є принцип колективної взаємодії. Саме цей принцип характеризує 

засоби, способи й умови єдиного навчального процесу, при якому: студенти 

активно спілкуються один з одним, розширюючи свої знання, удосконалюючи 

вміння та навички; між учасниками спілкування створюються оптимальні 

взаємодії й формуються характерні для колективу взаємини, які є умовою та 

засобом підвищення ефективності вивчення іноземної мови; умовою успіху 

кожного є успіхи інших [15]. 

Ми погоджуємося, що підготовка іноземних громадян на довишівському 

етапі ґрунтується на загальнодидактичних принципах гуманізму, єдності 

навчання, особистісного розвитку й виховання, науковості, системності та 

послідовності, усвідомленості й доступності, наступності й 

перспективності, зв’язку теорії з практикою, диференціації та 

індивідуалізації, міжкультурного діалогу, застосування різних форм навчальної 

діяльності, реалізації міжпредметних зв’язків та специфічних принципів: 

колективної взаємодії, комунікативності, професійної спрямованості, 

урахування національно-культурних особливостей. 
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Розглянемо більш детально взаємозв’язок етапів формування, змісту та 

компонентів підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. 

Змістово-організаційний блок складається з етапів підготовки, 

структурних компонентів, критеріїв та рівнів оцінки готовності іноземних 

студентів до вивчення ОПД. 

Перший – пропедевтичний (введення) – етап окреслює формування 

мотиваційно-орієнтувального компонента підготовки іноземних студентів до 

вивчення ОПД. До змісту підготовки студентів входить формування 

мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності 

фармацевта, що сприяє розумінню змісту їхньої професійної діяльності.  

Другий – інформаційно-технологічний – етап містить формування 

когнітивно-технологічного компонента компетентності, який характеризує 

зміст підготовки іноземних студентів, певним обсягом теоретичних понять, 

видів і особливостей професійної та педагогічної рефлексії. Формування засад 

професійної діяльності охоплює професійні знання, уміння, навички, визначає 

мету цього етапу. У процесі професійної діяльності на практичних заняттях і в 

період навчальної професійно зорієнтованої практики іноземні студенти на 

підготовчому етапі навчання використовують отримані теоретичні знання та 

використовують сформовані практичні вміння. Рівень виконання педагогічних 

завдань і раціональність використання набутих умінь на семінарських і 

практичних заняттях, а також у процесі проходження практики є показником 

сформованості підготовки іноземних студентів до вивчення ПОД.  

Третій – результативний – етап визначає формування рефлексивних 

взаємин майбутнього фармацевта із одногрупниками та зовнішнім світом. Таке 

утворення передбачає сформоване рефлексивне ставлення до власної 

діяльності, вихід з поглиненості процесом життя та вироблення відповідного 

ставлення до нього, яке розвиває здатність узагальнювати чинники та явища, 

що проявляються в життєвих ситуаціях, виявляти їхню значущість для 

учасників і ступінь впливу на події. Показником успішного завершення цього 
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етапу є сформованість у студентів уміння конструювати та підтримувати 

рефлексивні стосунки в професійній сфері.  

Кожен із етапів має специфічні цільові орієнтири та результати, форми, 

методи й прийоми, що забезпечують загальну динаміку формування готовності 

іноземних студентів до ПОД від посилення мотиваційно-ціннісного ядра 

особистості через її пізнавально-інтелектуальну сферу до активізації 

поведінкової. Арсенал педагогічних впливів, що формують майбутніх медиків і 

фармацевтів, реалізується в логічній послідовності, що передбачає поетапне 

збільшення складності завдань, поглиблення змісту та розширення кола 

засвоєного навчального матеріалу, зростання самостійної та творчої активності 

студентів при засвоєнні знань та оволодінні вміннями й навичками, на основі 

чого формується стійкість компонентів.  

До форм професійної підготовки майбутніх медиків і фармацевтів нами 

віднесено: лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття, самостійна та 

індивідуальна робота, ознайомлювальна практика. Методами, що сприяють 

якісній підготовці студентів, є: методи проблемно-розвивального навчання, 

методи формування свідомості особистості (духовно-моральний складник); 

методи стимулювання й мотивації діяльності; методи організації діяльності, 

спілкування й суспільного досвіду; методи контролю та самоконтролю 

діяльності. Засобами підготовки є: навчальні посібники, тестові завдання, їх 

електронні версії, комп’ютерний та мультимедійний супровід тощо, а також 

особистісне вдосконалення (тренінги духовно-морального та особистісного 

зростання), студії, гуртки тощо. 

Сучасним способом дослідження, який об’єднує контроль, прогноз і 

корекцію та сприяє ефективному дослідженню підготовки іноземних студентів 

до ПОД, є оцінка готовності зазначених студентів до професійної діяльності. 

Контроль, аналіз, оцінювання та самооцінювання результатів підготовки 

іноземних студентів до вивчення ПОД здійснюється за допомогою таких 

методів: бесіда, кейс-stady, захист практичних робіт і захист проектів, 
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виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань, спостереження за 

здійсненням професійної діяльності, самоаналіз тощо.  

Очікуваним результатом реалізації моделі підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін є позитивна 

динаміка рівнів сформованості готовності до зазначеної діяльності  

Підсумуємо. Обґрунтована нами модель взаємозв’язаних етапів і 

складників підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін дозволяє на її основі проектувати та впроваджувати 

цей процес.  

Отже, розроблена концептуальна модель підготовки іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичних ВНЗ, яка є 

багатофункційною та забезпечує цілісність і дієвість цього процесу, надає 

можливість відповідно до мети отримати очікуваний результат: рівень 

сформованості знань, умінь та навичок іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін на етапі довишівської підготовки у 

фармацевтичному університеті дозволяє забезпечити гарантований рівень 

сформованості досліджуваного явища. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Визначено сутність поняття готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, 

яку ми розглядаємо як уміння студентів сприймати її в процесі читання та 

прослуховування професійно орієнтованих текстів, науково-популярних 

матеріалів професійного спрямування та спеціальної навчально-технічної 

літератури; готовності іноземних студентів до усної комунікації, що 

проявляється у володінні студентами діалогічним, полілогічним і 

монологічним мовленням; готовності іноземних студентів до письмової 
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комунікації, для якого характерним є використання елементів офіційно-

ділового стилю; володіння професійним стилем. 

2. У структурі готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін виокремлено компоненти: мотиваційно-

орієнтувальний, змістово-процесуальний та результативний; критерії 

(мотиваційний, діяльнісний та особистісно-рефлексійний) і показники 

сформованості готовності до вивчення професійно орієнтовних дисциплін, 

рівнів готовності (високий, середній та низький) та виокремлення педагогічних 

умов, які дали змогу розробити модель підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

3. Схарактеризовано методологічні підходи (системний, особистісно 

зорієнтований, комунікативний, компетентнісний) навчання іноземних 

студентів на до вишівському етапі НФаУ, які необхідні для подальшого 

використання в теоретичній та експериментальній частинах дослідження. 

4. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови, які у своїй єдності 

детермінують цей процес, забезпечують цілісність і динамічність його 

реалізації, відображають необхідність здійснення якісних змін у освітньому 

процесі іноземних громадян довишівського етапу навчання фармацевтичного 

університету:  

- забезпечення комплексу заходів соціальної, комунікативно-

мовленнєвої та фахової адаптації іноземних студентів до навчання у 

фармацевтичному виші; 

- орієнтація змісту навчання підготовчого етапу на формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін; 

- використання в процесі професійної підготовки іноземних 

студентів інтерактивних форм і методів навчання, спрямованих на підвищення 

пізнавальної активності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

5. Визначено основні загальнодидактичні та специфічні принципи 

підготовки іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого 
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навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю: загальнодидактичні 

– індивідуальності, науковості, активності, комунікативності; специфічні – 

колективної взаємодії, комунікативності, професійної спрямованості, 

врахування національно-культурних особливостей іноземних студентів. 

6. Виокремлено й схарактеризовано фори й методи формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтовних дисциплін 

у фармацевтичному університеті: особистісно зорієнтовані, інтерактивні, 

тренінгові, інформаційно-комунікативні, професійно зорієнтовані. 

7. Розроблено концептуальну модель формування готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті, що визначена як розгорнута система, яка дозволяє в сукупності 

відобразити специфіку інтегративних взаємозв’язків її основних елементів і 

шляхів досягнення результату відповідно до мети. 

Отримані висновки дають підстави для проведення експериментального 

дослідження та впливу на формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Основні результати дослідження, відображені в розділі 2, представлено в 

наукових авторських публікаціях автора [344 – 348]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

3.1. Реалізація педагогічних умов підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті 

 

Мета проведення експериментальної роботи полягала в перевірці 

ефективності визначених педагогічних умов, що забезпечують формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. 

У ході експерименту іноземні студенти ЕГ-1 додатково потребували 

індивідуальної корекції та педагогічної допомоги, оскільки в них був різний 

рівень підготовки до навчання на підготовчому факультеті. Студентам 

створено сприятливі умови для навчання та проведення експериментального 

дослідження, забезпечено педагогічну підтримку та подолання труднощів і 

бар’єрів у спілкуванні. 

Методика проведення занять в експериментальній групі передбачала 

виконання індивідуальних завдань різних рівнів складності, проведення 

співбесід з кожним іноземним студентом, індивідуальні та групові бесіди про 

майбутню професію, роль професії фармацевта в системі охорони здоров’я; 

перегляд відеофільмів, екскурсії в аптечні заклади та на кафедри, виконання 

завдань для самостійної роботи студентів різних рівнів складності, робота в 

мережі Інтернет тощо. 

Формувальний етап здійснювався поступово, відповідно до розробленої 

моделі, що спрямована на формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, 
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на основі визначених компонентів, принципів та розробленого педагогічного 

інструментарію. 

У ході формувального експерименту враховано, що навчання іноземних 

студентів групи ЕГ-1 на підготовчому факультеті в національному 

фармацевтичному університеті є особливим початковим етапом навчання, що 

має свої особливості, оскільки за досить короткий час (8 – 10 місяців) студенти 

повинні засвоїти не тільки достатній обсяг теоретичних знань нерідної мови, 

але й створити власну лексичну базу, сформувати мовні, комунікативні 

навички та вміння, які будуть необхідні їм для повноцінної участі в житті та 

підготовки до вивчення фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін 

медичного та фармацевтичного спрямування. 

Для досягнення мети формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

було реалізовано педагогічні умови, що втілено через організацію навчально-

виховного процесу, навчально-методичного забезпечення та заходів, які 

передбачали професійну спрямованість в організації навчальної діяльності та 

демократичні взаємини між учасниками навчального процесу, які забезпечують 

значущість змісту знань, умінь та навичок, єдність освітньої, розвивальної, 

виховної функцій процесу навчання, розвиток мотиваційної сфери особистості. 

Реалізація першої педагогічної умови – забезпечення комплексу заходів 

соціальної, комунікативно-мовленнєвої та фахової адаптації іноземних 

студентів до навчання у фармацевтичному виші – з метою визначення стану 

адаптації передбачала впровадження низки заходів (бесіди, консультації, 

зустрічі, екскурсії та ін.) і проведення опитування студентів КГ-1 та ЕГ-1. 

Реалізовуючи зазначену педагогічну умову, ми визначили основні 

показники соціальної адаптації на рівні експериментальної групи (входження в 

групу; певний соціальний статус; прийняття правил і норм корпоративної 

культури; на рівні ВНЗ (знання інфраструктури: корпуси, гуртожитки, 

бібліотека, центр культури, музеї та ін.). 



 138 

У процесі навчання зі студентами ЕГ-1 було проведено консультації, 

бесіди; презентації студентських наукових робіт: реферат, доповідь, звіт тощо; 

запропоновано допомогу у виборі освітнього напряму, спеціальності; аналіз 

поточної успішності й відвідуваності; проведено виховні заходи: ознайомлення 

з можливостями, які представляє ВНЗ для фізичного та культурного розвитку 

(секції, гуртки, клуби, музеї); організація участі в різних заходах, що 

проводяться в групі, у ВНЗ, у місті; відвідування гуртожитків, вивчення умов 

проживання студентів; сприяння самоврядуванню; робота з профілактики 

конфліктів, правопорушень. 

Автором (у співавторстві з проф. Кайдаловою Л. Г.) розроблено та 

впроваджено методичні рекомендації для викладачів „Адаптация иностранных 

студентов к обучению в вузах”. Також виокремлено показники навчальної 

адаптації: орієнтація в навчальному розкладі, кабінетах, корпусах; уміння 

користуватися бібліотекою, інформаційними освітніми ресурсами; наявність 

навичок самостійної роботи, самоорганізації (підбір літературних джерел, їх 

аналіз, уміння планувати час). 

Під час адаптації іноземних студентів на підготовчому факультеті в 

нашому виші ми звернули увагу на їхні характерологічні особливості, 

ураховуючи напрацювання дослідників І. Сладких, Н. Філімонової, 

Т. Шмоніної та ін. [307; 332; 363]. На основі проведеного аналізу встановлено, 

що „англомовні” африканські студенти (Гана, Замбія, Кенія, Маврикій, Намібія, 

Нігерія, Уганда) мають такі якості особистості: незалежність, самовпевненість. 

Завищена самооцінка, з одного боку, замкнутість, надмірна сором’язливість, 

мовчазність, скритність, поглиблення у собі – з іншого. Щодо емоційної сфери, 

то характерна мінливість настроїв, емоційна нестійкість, легко і швидко 

збуджуються, дратуються без причин, при цьому не вважають за необхідне 

стримувати прояв почуттів. 

Навчальна діяльність студентів характеризується у повільному 

засвоювані нових понять; представники цієї групи не виносять на заняттях 

швидкий темп пояснення нового матеріалу, довго думають і повільно 
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відповідають під час опитування. Поведінка в групі: індивідуалісти, у процесі 

групової діяльності прагнуть виділитися, демонструють незалежність від 

групи, не мають почуття колективізму, не хочуть демонструвати свої невдачі. 

„Франкомовним” африканським студентам з таких країн, як Гвінея, 

Конго, Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Малі, Нігер, Сенегал притаманні такі риси 

особистості: відкритість, готовність до співпраці, контактність, з одного боку, 

замкнутість, невпевненість – з іншого. Емоційна сфера виражена таким чином: 

емоційно нестійкі. З одного боку, мають живий характер, безтурботні й говіркі, 

з іншого – нетерплячі, схильні до стурбованості, дратівливості. Навчальна 

діяльність: мають високий інтелект; легко сприймають навчальну та мовну 

інформацію, честолюбні, конкурентні й самовпевнені. 

У студентів з країн Близького Сходу та Північної Африки (Алжир, 

Єгипет, Туреччина, Йорданія, Ірак, Іран, Ліван, Лівія, Марокко, Палестина, 

Сирія та Туніс) поведінка безпосередньо залежить від соціального статусу, 

історичного минулого і традицій. При цьому можна говорити про загальні 

риси, характерні для абсолютної більшості студентів арабського регіону. Ці 

студенти є відкритими й легкими у спілкуванні людьми. Незалежні, 

честолюбні, із завищеною самооцінкою. 

Для емоційної сфери характерними є: мінливість настроїв, 

підпорядкованість власним пристрастям, безтурботність, недисциплінованість і 

конфліктність. 

Педагогічне управління процесом адаптації припускає: інформування 

іноземних студентів про труднощі адаптаційного періоду і способи їх 

подолання; формування в іноземних студентів прагнення до оптимальної 

адаптації, перебудови поведінки, удосконалення своєї особистості відповідно 

до нових вимог ВНЗ, тобто активізація самовиховання; допомога іноземним 

студентам в організації самовиховання. 

Велику роль в успішній адаптації іноземних студентів відіграє куратор-

викладач групи. Від нього залежить успішність адаптації іноземних студентів 

до нового соціального середовища, налагодження ділових і особистих 
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контактів між членами групи. Успіх діяльності викладача – куратора групи 

етапу допрофесійної підготовки багато в чому залежить від чіткого осмислення 

й визначення основних напрямів, від оптимального вибору форм і методів 

виховання, що значно підвищують ефективність управління адаптаційним 

процесом іноземних студентів до навчального закладу. 

Основними напрямами комплексної системи організаційно-педагогічних 

заходів, які дозволяють кураторові оптимізувати роботу і швидше досягти 

необхідних результатів, є: проведення роботи з ознайомлення іноземних 

студенті з особливостями навчально-виховного процесу ВНЗ, професійного 

орієнтування; ознайомлення куратора із соціально-демографічними 

характеристиками іноземних студентів, вивчення рис удачі, рівня знань і 

громадської активності; вивчення системи міжособистісних стосунків, що 

формується; розвиток у іноземних студентів відсутніх організаторських умінь і 

навичок; надання допомоги в науковій організації праці іноземних студентів; 

надання допомоги іноземним студентам в організації самовиховання. 

Основними завданнями куратора групи іноземних студентів на 

початковому етапі формування професійних інтересів було: виявлення в 

іноземних студентів мотивів вступу до ВНЗ, міри розуміння специфіки й 

характеру отримуваної професії; визначення міри свідомості вибору ВНЗ і 

професії, діагностика даних, які можуть і мають бути розвинені в процесі 

підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної та медичної галузі. 

Куратор приділяв головну увагу активному ознайомленню іноземних 

студентів з вимогами, що висуваються професією до особи фахівця. Також 

необхідним є розвиток пізнавального інтересу до наукових і професійних вимог 

через організацію позааудиторної діяльності іноземних студентів – основної 

форми роботи куратора. 

Автори багатьох досліджень показують, що в іноземних студентів є певна 

потреба в самоосвіті, але рівні цієї потреби різні. Завдання куратора полягало в 

тому, щоб створити умови для її задоволення, сформувати спонукальні мотиви 

до самоосвіти в кожного іноземного студента, надати необхідну допомогу. 
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Міра допомоги була строго визначена індивідуальними особливостями й 

можливостями іноземного студента. 

Загальновідомо, що успішність соціально-психологічної адаптації 

іноземних студентів пов’язана із розвитком групи як колективу. Уже на 

першому році навчання група може пройти всі етапи розвитку, починаючи від 

дифузного стану до рівня колективу. Отже, куратор мав зручні й легкі в 

обробці методики діагностики, що забезпечували йому глибоке та всебічне 

проникнення у внутрішню структуру групи. Крім того, для інтенсифікації 

адаптації іноземних студентів до умов нового навчального закладу важливе 

значення має інтенсивність дружніх зв’язків у групі. 

Тому з метою стимулювання процесів мікрогрупової диференціації ми 

звертали увагу на організацію колективних форм спільного дозвілля (виставки, 

театри, турпоходи та ін.), що містять, окрім усього іншого, психологічні ігри і 

вправи, зорієнтовані на створення сприятливого психологічного клімату в групі 

і духовний розвиток особистості. 

Реалізацією другої педагогічної умови було передбачено ознайомлення 

студентів зі змістом навчальних дисциплін та формуванням готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін через збагачення змісту 

навчальних дисциплін, навчально-методичного супроводу, розробки завдань 

для аудиторної та самостійної роботи, зміст навчання з дисциплін хімія, фізика, 

біологія та російська мова як іноземна став одним із основних засобів 

формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. 

Моделюючи зміст майбутньої професійної підготовки майбутніх 

фахівців, мали на меті не лише формування в студентів цілісного уявлення про 

майбутню професію, а й формування якісних знань, умінь та навичок. Зміст 

навчальних дисциплін підготовчого факультету проектувався з урахуванням 

майбутньої діяльності студента, що передбачав послідовний перехід від 

навчальної до професійної діяльності.  

Змістово-процесуальний компонент спирався на єдність опорних знань з 
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навчальних дисциплін, передбачених планом, орієнтувався на розкриття 

сутності, особливостей майбутньої професії, був спрямований не лише на 

озброєння їх глибокими науковими знаннями, але й на формування їхнього 

ставлення до знань, прагнення до їх реалізації в професійно спрямованій 

діяльності.  

У ході формувального експерименту збагачено зміст дисциплін 

російської мови як іноземної, фізики, хімії та біології в ЕГ-1 професійно 

орієнтованими темами з метою формування готовності до подальшого 

навчання у ВНЗ медичного та фармацевтичного спрямування. 

Розроблена методика формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

ґрунтувалась на загальнодидактичних (науковості, активності, індивідуалізації, 

професійної спрямованості навчання) та специфічних (урахування 

національних особливостей, колективної взаємодії, професійної спрямованості, 

комунікативності). 

Викладачі допрофесійної підготовки поєднували групові та індивідуальні 

форми роботи, пов’язували матеріали з майбутньою професійною діяльністю, 

моделюючи ситуації, пов’язані з фармацевтичною діяльністю. 

При впровадженні професійно орієнтованих текстів в ЕГ-1 вагоме 

значення мало опанування хімічною, анатомічною та фармацевтичною 

лексикою, володіння якою є важливим компонентом професійно спрямованої 

іншомовної комунікативної компетенції фахівця медичної чи фармацевтичної 

галузі, а також збагачення майбутніх фахівців загальновживаною лексикою як 

основою для плідної інтерактивної мовленнєвої діяльності. 

Для іноземних студентів підготовчого факультету НФаУ під час 

формувального етапу експерименту в ЕГ-1 зміст дисципліни „Російська мова 

як іноземна” було збагачено професійно зорієнтованими текстами: „Кров”, 

„Клітина”, „Рослина як одне ціле”, „Характеристика металів”, „Речовини та їхні 

властивості”, „Вітаміни”, „Живі організми”, „Організм людини”, „Обмін 

речовин”, „Поняття про регуляцію функцій організму”, „Поняття про хімічну 
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та електрохімічну корозію” та ін. Тексти наведено в додатку Л та додатку М. 

У ході дослідження нами було розроблено критерії відбору професійно 

орієнтованих текстів. Викладачами відповідно до міжпредметної координації 

проведено використання викладачами російської мови та хімії однакових типів 

професійно зорієнтованих текстів у певній послідовності: тексти-описи, у яких 

є основні поняття з предмета, даються уявлення про закон і т. ін.; тексти-описи 

про предмети, явища, речовини та їхнє призначення, уявлення про класифікації 

та підстави; тексти-описи про систему одиниць, уявлення про побудову 

графіків, таблиць, схем-моделей, уявлення про будову речовини, елементу; 

тексти-пояснення із доказами наукового положення; тексти-пояснення про 

взаємозалежність предметів чи явищ; тексти, що формують предметні вміння і 

навички. 

Ураховуючи специфіку та змістовне наповнення, тексти для читання 

мають такі способи й варіанти надання інформації: тексти для читання без 

пояснення незнайомих слів; з поясненням незнайомих слів до початку читання; 

з поясненням незнайомих слів під час читання; тексти комбінованого типу 

пред’явлення інформації. 

Зауважимо, що структура і зміст професійно зорієнтованих текстів 

розкривають сутність та етапи вивчення основних компонентів наукового 

знання: наукові факти, явища природи, форми руху матерії, наукові поняття, 

закони, наукові гіпотези і теорії, методи досліджень.  

До кожного професійно зорієнтованого тексту було складено 

передтекстові, притекстові та післятекстові завдання. Метою передтекстових 

завдань було подолання лексичних і граматичних утруднень тексту, 

розширення лексичного запасу. 

Притекстові та післятекстові завдання націлено на аналіз змістової 

структури тексту, закріплення лексичного й граматичного матеріалу та 

навчання різних видів мовної діяльності для спілкування в навчально-

професійному середовищі. 

До зазначених завдань розроблено вправи на структурний аналіз терміно-
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одиниць, уміння розпізнавати у структурі невідомого терміна морфеми. 

Завершальним етапом виконання всієї системи завдань було продукування 

власного самостійного висловлювання. 

З метою забезпечення професійного спрямування в текстах відображено 

міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами, як біологія, хімія, фізика, 

інформатика тощо. Найбільш поширеними навчальними текстами в навчально-

науковій літературі медичного та фармацевтичного профілю є тексти 

описового характеру: описи матеріальних об’єктів (предмети, речовини, явища, 

факти), опис матеріального процесу (експеримент, дії тощо), опис абстрактних 

понять, опис таблиць, схем тощо. 

Використання запитань для групового опитування студентів, 

стимулюють монологічні висловлювання, терміни для промовляння за 

викладачем, завдання для диктанту (словникового, на словосполучення, 

фразового, вибіркового, вільного), письмові відповіді на запитання 

(стверджувальних відповідей, що відтворюють лексику без трансформації 

запитання; відповідей-заперечень, що відтворюють лексику запитання із 

заміною окремих слів або граматичних форм; відповідей із зростаючою 

кількістю слів у запитанні; відповідей із частковою трансформацією структури 

запитання), теми міні-творів; вправи комунікативного типу (імітаційні, 

постановочні, трансформаційні, репродуктивні, рольові). 

З метою забезпечення можливості студентів ЕГ-1 самостійно обирати 

завдання для самостійної роботи підготовлено тексти для домашнього читання 

зі спеціальності, зокрема газетні та журнальні статті; завдання для самостійної 

роботи, які необхідні студентам у подальшому на практичних заняттях, при 

складанні конспектів і написанні курсових робіт. 

Така робота зі студентами дозволила наблизити навчальний процес до 

умов майбутньої професійної діяльності. 

Зауважимо, що в ЕГ-1 на заняттях РЯІ робота з професійно 

зорієнтованими текстами й термінами виконувалася на основі моделі вивчення 

тексту зі спеціальності з урахуванням таких її етапів: прослуховування, 
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читання, осмислення, обговорення, відповіді на питання, письмо. 

Ураховуючи міждисциплінарні зв’язки, розроблено критерії відбору 

текстів із навчальної дисципліни „Хімія”, а саме: короткі змістовні тексти, 

насичені актуальною, важливою інформацією та дією; урахування майбутньої 

спеціальності студента та професійного інтересу; наявність набору термінів і 

слів (лексичного мінімуму), цілеспрямованої системи вправ, що відповідають 

програмі до вишівського етапу навчання; передбачення використання різних 

видів мовної діяльності; зв’язок із попереднім етапом навчання або темами; 

тексти з урахуванням критеріїв зростаючих утруднень, інтелектуального 

потенціалу цього контингенту, перспективності розвитку, тематико-

ситуативної спрямованості, частотності, жанрового різноманіття. 

Розгляд окремих тем і питань відображали міждисциплінарні зв’язки з 

такими дисциплінами, як біологія, хімія, фізика. Було визначено, що відповідно 

до навчальної програми іноземний студент має брати участь у мовленнєвому 

спілкуванні, під час якого використовується засвоєний ним лексико-

граматичний матеріал. Так, від нього вимагається вміти відповісти на 

запитання з вивченої тематики, проводити бесіду репліками: викладач – 

студент; студент – студент та ін. 

При викладанні РЯІ студентам ЕГ-1 було враховано особливості 

мовленнєвого іншомовного спілкування в майбутній професійній діяльності 

фахівців медичного та фармацевтичного спрямування, які проявляються при 

спілкуванні на побутовому рівні та професійному спілкуванні. 

Зауважимо, що при традиційному навчанні студентів КГ-1 російської 

мови як іноземної викладання було спрямоване здебільшого на теоретичну 

підготовку до навчально-наукового стилю спілкування, що є недостатнім для 

майбутніх студентів ВНЗ медичного чи фармацевтичного профілю, тому що на 

сучасному етапі навчання висуваються вимоги до професійного спрямування в 

навчанні російської мови як іноземної у ВНЗ, зокрема й для студентів 

підготовчих відділень та факультетів. 
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Під час формувального етапу у КГ-1 навчання проводились за 

традиційною схемою, яка відповідала планам роботи відповідної кафедри.  

Навчальний процес складався з аудиторних і позааудиторних занять, 

різних форм контролю. Аудиторні форми роботи з професійно орієнтованих 

дисциплін (біології, фізики, хімії, російської мови) лекції, семінари, практичні 

та лабораторні заняття, різні форми контролю, позааудиторна – консультації, 

самостійна робота з підготовки до занять. 

Основною формою навчання студентів була лекція. До того ж на лекціях 

перед викладачем виникала проблема несформованості понятійного апарату в 

іноземних студентів і з тим, що студенти не знайомі з такою формою навчання, 

як лекція. 

Науковими дослідженнями доведено, що іноземні студенти важко 

адаптуються до лекційної презентації знань, не встигають за темпом лекції, не 

мають навичок конспектування. У зв’язку з цим можна сказати, що класична 

лекція малоефективна для досягнення навчально-пізнавальних цілей. 

Зазначені недоліки класичної лекції компенсуються при впровадженні в 

навчальний процес комп’ютерної презентації, яка забезпечує використання 

найважливішого принципу дидактики – наочність. 

У практичній своїй діяльності викладачі підготовчого факультету на 

уроках наукового стилю мовлення з російської мови, на заняттях з хімії, 

біології та фізики надають перевагу використанню власного дидактичного 

засобу – мультимедійної комп’ютерної презентації, зокрема такі їх види: 

презентації для лекційного викладу матеріалу; презентації для повторювально-

узагальнювальних уроків; презентації для уроків тематичного оцінювання 

знань. 

Можемо зауважити, що використання презентацій полегшили роботу 

викладача як лектора. На відміну від традиційної, комп’ютерна лекція мала 

великі можливості використання ілюстративних матеріалів.  

Демонстрація презентації супроводжувала лекційну частину заняття, 

сприяла кращому засвоєнню матеріалу. Іноземні студенти вчилися слухати 
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мову, дивитись та усвідомлювати екранний образ, що поглиблювало їхнє 

розуміння лекції, бо на рецептори діє емоційна мова з її мімічними засобами 

(темпом, тембром, паузами, інтонацією та ін.) і зорові образи. Крім того, це дає 

змогу „пожвавити” урок, ув’язати вивчення матеріалу із враженнями, 

спостереженнями студентів.  

Кожен слайд презентації містив текстову, графічну та анімаційну 

інформацію. Це справляло сильний емоційний вплив на іноземних  студентів, а 

також стимулювало їхні творчі здібності.  

Упровадження комп’ютерних презентацій сприяло кращому засвоєнню 

матеріалу. Швидку подачу навчального матеріалу лектор компенсував тезовим 

відображенням її на слайдах, що містять таблиці, схеми та малюнки. Це 

підвищувало інтерес студентів до досліджуваної теми, фіксувало їхню увагу, 

що покращувало сприйняття й запам’ятовування матеріалу лекції. Лекція з 

відеорядом значно підвищила ефективність сприйняття навчального матеріалу, 

тому що одночасно впливала і на орган слуху, і на орган зору. Наш досвід 

показав, що застосування інформаційних комп’ютерних технологій не тільки в 

лекційній практиці, але й на семінарах і практичних заняттях з іноземними 

студентами дозволяє зробити педагогічний процес більш ефективним. 

Як відомо, пізнавальний інтерес є найбільш дієвим з усіх мотивів 

навчальної діяльності. І в цьому ми переконуємося на заняттях з професійно 

орієнтованих дисциплін (біології, фізики, хімії, російської мови), 

використовуючи такі засоби наочності, як: таблиці, схеми, малюнки, плакати, 

муляжі, підібрані до кожної навчальної теми, наприклад, під час вивчення 

анатомії людини викладачі використовують комплект наочності за темами: 

„Нервова система”, „Дихальна система”, „Система травлення”, „Серцево-

судинна система”, „Ендокринна система”, „Кісткова система” та ін. 

Використання наочності при вивченні побудови тіла людини та її внутрішніх 

органів викликає великий інтерес у студентів та підвищує мотивацію навчання, 

оскільки це безпосередньо стосується майбутньої професійної діяльності. 
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Ефективним засобом засвоєння та закріплення мовного матеріалу вже 

давно визнані рольові ігри, адже саме цей засіб забезпечує всебічний розвиток 

мовлення іноземних студентів в умовах, наближених до реальних, озброює їх 

саме тими знаннями, які необхідні в практичній діяльності. Рольові ігри 

допомагають студентам позбутися страху користування мовою, яку вони 

вивчають, стимулює увагу та пам’ять, покращує психологічний клімат у групі, 

формує здатність приймати самостійні рішення, оцінювати свої дії, позитивно 

впливає на формування в студентів серйозного ставлення до навчання. Для 

закріплення матеріалу з курсу анатомії людини доцільно використовувати гру 

„лікар – пацієнт”, яка завжди викликає жвавий інтерес у студентів, 

безпосередньо пов’язана з майбутньою професією.  

При розробленні та впровадженні професійно зорієнтованих текстів 

вагоме значення має опанування хімічною, анатомічною та фармацевтичною 

лексикою російської мови як іноземною, володіння якою є важливим 

компонентом професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції 

фахівця медичної чи фармацевтичної галузі, а також збагачення майбутніх 

фахівців загальновживаною лексикою як основи для плідної інтерактивної 

мовленнєвої діяльності. 

Серед текстів професійного спрямування – тексти про вітаміни, цілісність 

організму людини, обмін речовин, поняття про регуляцію функцій організму; 

хімічну та електрохімічну корозію та ін. У текстах відображено 

міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами, як біологія, хімія, фізика, 

інформатика тощо. 

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що аналіз чинних програм та 

планів демонструє відсутність професійного складника спрямованості в 

навчанні студентів. У навчальних програмах з російської мови зазначено 

„Программа по русскому языку” складена без урахування професійного 

спрямування (гуманітарна, технічна, медична та ін.).  

Так, В. Коломієць наголошує, що підготовка іноземних студентів до 

професійного мовлення ускладнюється тим, що вони мають працювати в 
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іншому мовленнєвому оточенні, тому шляхи, форми, методи формування в 

студентів-іноземців мовленнєвих умінь дещо обмежені. А ті загальні класичні 

методи, форми і шляхи (мовленнєві тренінги, індивідуальна робота, навчання в 

мікрогрупах тощо), якими в основному користується переважна більшість 

викладачів вищих навчальних закладів, дозволяють вирішувати ці проблеми 

лише частково, тобто вони формують лише окремі мовленнєві вміння в 

майбутнього випускника [154]. 

На підставі аналізу публікацій та змісту навчальних дисциплін 

установлено, що існує недостатність професійної спрямованості в програмах, 

навчально-методичному забезпеченні дисциплін медико-біологічного напряму 

для студентів-іноземців на етапі довишівської підготовки [208; 209]. 

Реалізація третьої педагогічної умови – використання в процесі 

професійної підготовки іноземних студентів інтерактивних форм і методів 

навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін – передбачала впровадження особистісно 

зорієнтованої, тренінгової, інформаційно-комунікаційної, інтерактивної та 

професійно зорієнтованої технологій на етапі довишівської підготовки з метою 

формування готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

Показово, що в ЕГ-1 було впроваджено особистісно зорієнтоване 

навчання, зумовлене необхідністю розвитку професійно важливих умінь та 

навичок з урахуванням здібностей і нахилів студентів. 

Упровадження особистісно зорієнтованої технології у викладанні 

дисциплін в ЕГ-1 дозволило врахувати характерологічні особливості іноземних 

студентів (п. 1.1), значно збільшити час мовної практики на заняттях для 

кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу всіма учасниками 

групи, вирішити різні виховні та розвивальні завдання, ураховуючи 

індивідуальні здібності кожного студента. 
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Використання інноваційних технологій спонукало викладача до постійної 

творчості, самовдосконалення, професійного та особистісного зростання й 

розвитку. 

У руслі проведення експериментальної роботи важливим було 

впровадження тренінгової технології як засобу подальшої професійної 

підготовки іноземних студентів підготовчого факультету з метою забезпечення 

інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки активній роботі 

його учасників. 

Для адаптації методики проведення тренінгових занять у процес 

підготовки іноземних громадян було розроблено та запропоновано до 

використання орієнтовану структуру тренінгу „Чому я хочу стати 

фармацевтом?” та методичні рекомендації щодо його проведення. 

Під час проведення тренінгу з теми „Чому я хочу стати фармацевтом?” 

мали можливість переконатися, що володіння професійною чи комунікативною 

компетентністю забезпечить іноземним студентам упевненість у собі, 

усвідомлення важливості професійного зростання, удосконалення 

комунікативної сторони професійної діяльності, орієнтацію на особистість 

людини як на головну цінність (гуманістична позиція), а також здатність до 

творчого вирішення комунікативних завдань, які виникають у процесі 

спілкування. 

Вибір тренінгової роботи щодо формування адаптивності іноземних 

студентів ЕГ-1 був невипадковим, адже саме тренінг є найбільш ефективною 

технологією розвитку адаптаційного потенціалу завдяки залученню ресурсів 

людини як суб’єкта діяльності, ефективність якої як адаптаційного засобу [128; 

129].  

Підкреслимо, що в тренінговій роботі можуть удало поєднувалися методи 

розвитку адаптивності різних рівнів професійного адаптаціогенезу: 

– різноманітні способи регуляції психофізіологічного тонусу, 

психоемоційного стану, методи зниження нервово-психічної напруги, що 
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дозволяють протистояти стресу й, відповідно, підвищувати психофізіологічну 

адаптованість студента;  

– засоби розвитку готовності до майбутньої професійної діяльності 

(завдяки вбудованим діловим, імітаційно-організаційним іграм, свідомому 

формуванню адаптивних стратегій тощо), що зумовлює успішність адаптації; 

– групи методів, спрямованих на формування комунікативних якостей 

особистості, способів соціально-психологічної взаємодії, що сприяли 

соціально-психологічній адаптованості;  

– засоби розвитку особистісного потенціалу (елементи тренінгу 

особистісного та професійного зростання), розвитку Я-концепції, що сприяли 

успішній особистісній адаптованості.  

Зауважимо, що основними засобами під час тренінгу була групова 

дискусія і рольова гра в різних модифікаціях та поєднаннях. Отже, перед 

викладачем, який проводив тренінг, стояли важливі завдання: створити для всіх 

учасників експериментальної групи однакові умови роботи, допомогти 

учасникам засвоїти „комунікативні ролі”, тактовно корегувати комунікативні 

навички та вміння. 

Ураховуючи професійну спрямованість викладання навчальних 

дисциплін, на заняттях РЯІ в ЕГ-1 під час тренінгу „Діалог в аптеці”, „Чому я 

хочу бути фармацевтом” було відпрацьовано спілкування з відвідувачами 

аптеки. Професійна ситуація, змодельована під час проведення тренінгу, надала 

можливість студентам ЕГ-1 переконатися, що запорукою успіху при роботі з 

відвідувачем аптечних закладів є здатність зрозуміти відвідувача аптеки, 

уміння слухати та вести діалог. 

Отже, тренінги, проведені в ЕГ-1, дозволили за короткий час сформувати 

комунікативні компетентності, уміння й навички спілкування, що є 

необхідними і в навчанні, і в професійній діяльності майбутнього фахівця. 

Ігровий момент занять, акценти на виконання практичних завдань сприяли 

мобілізації можливостей і здібностей усіх учасників тренінгу.  
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На підставі проведеного аналізу визначено, що тренінги в навчальному 

процесі іноземних студентів ЕГ-1надали можливості: опанування новими 

вміннями й навичками та відпрацювання вже раніше набутих; відкриття в собі 

та в інших студентів якостей працювати в команді, приймати рішення й нести 

відповідальність за них; сприяли активізації розумово-пізнавальної діяльності; 

забезпечили формування навичок міжособистісного спілкування. 

З метою розвитку особистісних якостей, зокрема таких, як ініціативність, 

комунікативність та активність, в ЕГ-1 проведено тренінгові вправи, під час 

яких приділено увагу міждисциплінарним зв’язкам, завдяки яким створювалися 

ситуації міжкультурної взаємодії та позитивної атмосфери. На таких заняттях 

реалізовано принципи і індивідуальної, і групової роботи. Спостереження 

показали, що студенти ЕГ-1 проявляли себе активними, відповідальними, 

комунікативними й толерантними. 

З метою формування готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін іноземним студентам на етапі допрофесійної підготовки було 

впроваджено інтерактивні технології з використанням інтерактивної дошки, 

використання презентації на уроках хімії, біології, фізики та російської мови. 

Показово, що в ЕГ-1 було впроваджено особистісно зорієнтоване 

навчання, зумовлене необхідністю розвитку професійно важливих умінь та 

навичок з урахуванням здібностей і нахилів студентів. Упровадження 

педагогічних технологій у викладанні дисциплін в ЕГ-1 дозволило значно 

збільшити час мовної практики на заняттях для кожного студента, досягти 

належного засвоєння матеріалу всіма учасниками групи, вирішити різні 

виховні та розвивальні завдання. Використання технологій спонукає викладача 

до постійної творчості, самовдосконалення, професійного та особистісного 

зростання й розвитку.  

Отже, використання інтерактивних технологій, форм і методів сприяло 

індивідуалізації процесу навчання розкриттю здібностей, посиленню 

професійної спрямованості, зацікавленості в результатах навчання тощо. 
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Зазначимо, що характерними ознаками використання інтерактивних форм 

і методів використання в процесі професійної підготовки іноземних студентів, 

спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін в ЕГ-1, були: активність, колективність, 

комунікативний та ситуативний характер навчальної діяльності; розвиток у 

тих, хто навчається, рефлексивних умінь, уваги, фантазії, уяви, 

спостережливості, нестандартного мислення; виховання системності, 

логічності, критичності й креативності мислення, а також працездатності, 

допитливості, пізнавальної самостійності й наполегливості в досягненні 

поставленої мети. 

Під час викладання біології, фізики, хімії та російської мови студентам-

іноземцям ЕГ-1 було впроваджено інформаційно-комунікаційні технології, які 

стали основою освітнього процесу, реалізація якого передбачала: покращення 

якості навчання за рахунок більш повного використання доступної інформації; 

підвищення ефективності навчального процесу на основі його індивідуалізації 

та інтенсифікації; розробку перспективних засобів, методів та технологій 

навчання з орієнтацією на розвивальну, випереджальну та персоніфіковану 

освіту; досягнення необхідного рівня в оволодінні засобами інформатики та 

обчислювальної техніки.  

За допомогою мультимедійних засобів студентам ЕГ-1 було надано такі 

види інформації: текст; зображення; анімаційні зображення; аудіокоментарі; 

цифрове відео тощо. 

Особливо корисним стало їх використання на етапі ознайомлення 

іноземних студентів з новим мовним матеріалом, новими зразками, а також на 

етапі тренування. Студенти ЕГ-1 мали можливість тренувати правопис, вивчати 

лексичний матеріал, удосконалювати розуміння аудіотексту, розвивати техніку 

читання; вивчати граматику, тренувати вимову. 

Зауважимо, що розробка та впровадження ІКТ вимагали високого 

ступеня підготовленості, навченості та готовності викладачів застосовувати 

ІКТ у процесі навчання. Зауважимо, що викладачі усвідомлювали, що без 
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удосконалення й розширення своїх знань і навичок у сфері використання ІКТ 

вони можуть відстати від своїх студентів і тим самим утратити авторитет 

викладача. 

У дослідженні ми переконалися, що саме впровадження ІКТ реалізує 

інтеграцію різноманітних видів діяльності (навчальної, навчально-

дослідницької, методичної, наукової, організаційної) у межах єдиної 

методології, що заснована на застосуванні інформаційних технологій; 

підготовку учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах 

інформаційного суспільства; підвищення компетентностей та 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 

Спостереження в ЕГ-1 під час практичних занять з РЯІ 

продемонстрували, що ІКТ забезпечують студентам підготовчого факультету: 

– інтеграцію наукової, навчальної, педагогічної, суспільної та інших сфер 

людської діяльності; 

– доступність іноземних студентів до джерел інформації, візуалізацію 

наданої інформації; 

– удосконалення системи довишівської підготовки іноземних громадян на 

основі використання автоматизованих банків наукової, педагогічної, фахової 

інформації; інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних 

мереж тощо. 

На підставі проведеного аналізу визначено, що використання ІКТ у 

навчальному процесі суттєво змінює роль та місце викладача. Зміна засобів та 

методів навчання сприяла зміні змісту навчальної діяльності, яка стала все 

більш самостійною і творчою, сприяє реалізації індивідуального підходу в 

навчанні. В експериментальній методиці заняття в ЕГ-1 проводились в 

інтегрованій формі, з використанням дискусійних методів роботи (бесіди, 

круглий стіл та ін.). 

Під час викладання дисципліни РЯІ в ЕГ-1 при логічному поєднанні на 

заняттях групових та індивідуальних форм роботи, усних і письмових форм 

контролю знань, умінь та навичок студентів використано моделювання 
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ситуацій спілкування; рольові ігри; тестування; виконання вправ, що 

передбачають редагування текстів, аналіз готових текстів та створення нових. 

Студентам в ЕГ-1 було запропоновано складання опорних конспектів з 

тем, планів статей, параграфів, структурно-логічних схем за матеріалом 

розділів підручників, професійних словників; формулювання питань до теми, 

розгорнутих відповідей на питання; редагування текстів різних стилів; 

підготовку рефератів тощо. Виконання цих завдань зафіксувало залучення всіх 

до самостійної роботи, уміння нести відповідальність, активність, 

ініціативність, уміння оцінювати інших, творчо підходити до виконання 

завдань. 

У ході реалізації третьої педагогічної умови з упровадження 

інтерактивних форм і методів була проведена робота зі структурно-логічними 

схемами, що пов’язані із певним професійно орієнтованим текстом підручника 

або навчального посібника (для створення можливості самостійного 

опрацювання матеріалів) та завдання для залучення студентів до процесу 

створення схем (структурних, синергетичних, алгоритмічних, моделювальних) 

і таблиць (порівняльних, оглядових, хронологічних).  

Окрім цього, підібрано тексти для студентів ЕГ-1, читання яких 

передбачало (під керівництвом викладача) внесення пропущених даних до 

схеми, підписи до компонентів рисунка, розв’язання навчальних кросвордів, 

виконання тренувальних і контролювальних тестових завдань. 

Розроблено алгоритми (ілюстровані, за необхідністю, з прикладами і 

зразками) та вправи: складання плану (простого і складного, номінативного, 

тезисного, у запитаннях) та переказу тексту за планом; формулювання питань 

за темою, що вивчається. 

Викладачам було запропоновано створення текстових систем з 

природничих дисциплін, орієнтованих на рівень володіння мовою студентами. 

Така робота проводилась у тісній співпраці з викладачами-предметниками з 

урахуванням міжпредметних зв’язків. Одним зі складників такої роботи був 

відбір складних тем, текстів, а також необхідного обсягу термінів для 
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створення навчальних словників. На цьому етапі підготовки навчальних 

термінологічних словників з математики, фізики, хімії, біології провідна роль 

належала викладачам-предметникам, які продемонстрували високий рівень 

професіоналізму. 

Працюючи в ЕГ-1, ми виходили з того, що робота з текстом за фахом є 

найважливішим компонентом допрофесійної підготовки. У зв’язку з цим 

особливої актуальності набуває проблема розробки й відбору навчальних 

текстів, у процесі вирішенні якої потрібно враховувати протиріччя, пов’язані, з 

одного боку, з відсутністю достатнього лексичного запасу для читання 

професійно зорієнтованих текстів, а з іншого – з відсутністю на початковому 

етапі знань з їхньої майбутньої спеціальності. 

У рамках навчання мовлення за комунікативним підходом в ЕГ-1 широко 

використано тексти: змістові та смислові, словесні й наочні, що допомагали 

керувати змістом висловлювання (текст, мікротекст, план, логіко-синтаксична 

схема тощо), а також засвоювати граматичний матеріал; мовні ігри, що дають 

змогу спілкуватися в різних соціальних контекстах та в різних ролях.  

Одним з основних прийомів в ЕГ-1 стала імітація ситуацій з реального 

життя, покликаних стимулювати студентів до активного говоріння. При цьому 

було враховано, що теми є життєвими, пов’язаними з повсякденним життям, 

проблемами, що хвилюють студентів, а також з майбутнім профілем ВНЗ та 

спеціальністю. 

Під час позааудиторних занять з РЯІ в ЕГ-1 було запропоновано 

студентам участь у мовленнєвій взаємодії в межах заданої ситуації, що дало 

смогу виявити такий рівень сформованості вмінь і навичок, при якому студент 

здатний без попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні 

іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації. Оволодіваючи 

обома формами усного мовлення (діалогічною та монологічною), студенти 

тренувалися в побудові зв’язних висловлювань обсягом не менше 20 фраз.  
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У ході дослідження студентам ЕГ-1 було доповнено та адаптовано 

методичні підходи щодо проведення ділових ігор, ігор-вікторин, презентацій, 

ігрового моделювання в навчальних умовах. 

На змістово-процесуальному етапі також проведено рольові ігри з тем 

„Русский речевой этикет”: знайомство, звернення, прохання, подяка та ін., 

проведені в ЕГ-1, є формою організації навчального процесу іноземних 

студентів, які сприяли активізації мисленнєвої діяльності та впливали на 

ефективність формування комунікативної компетентності. Основне 

призначення навчальної рольової гри полягало в тому, щоб забезпечити 

всебічний і глибокий аналіз тієї чи тієї проблеми, використовуючи так звані 

навчальні ролі. 

Рольова гра відбувалася в кілька етапів: на початку викладач повідомляв 

тему, мету, інформував учасників про зміст кожної ролі, після чого 

створювалися рольові групи. Далі відбувається опановування ролей і 

з’ясування суті проблемного питання чи ситуації. Протягом наступного етапу 

учасники гри готувалися до обговорення проблеми чи програвання ситуації, 

тобто виробляють спільну думку щодо питань, які їм належить опрацювати на 

занятті, або виробляють зумовлену певною роллю стратегію поведінки в 

конфлікті. По мірі готовності студентів ЕГ-1 починався етап обговорення 

проблеми або програвання „реальної” ситуації. Поступово результати 

обговорювалися різними рольовими групами, які висловлювали свою позицію 

щодо аналізованої проблеми або ж моделювали виконання необхідних дій. 

Моделюючи ситуацію як засіб навчання, викладачі врахували різні 

чинники: рівень підготовленості студентів, тему й мету занять, конкретні 

обставини. При цьому також ураховувалась максимальна адекватність реальної 

ситуації спілкування рівню підготовки студентів для виконання поставлених 

завдань, їх можливість виявити ініціативу у виборі шляхів для розв’язання 

дидактичної проблеми, активізації мотивації навчання. 

Під час проведення рольової гри ми переконалися в її важливості як 

однієї з форм організації мовної ситуації, що використовується з навчальною 
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метою. В основі рольової гри лежить організоване мовне спілкування студентів 

відповідно до розподілених між ними ролями й ігровим сюжетом. 

Спостереження показали, що під час рольової гри увага студентів ЕГ-1 

концентрувалася на досягненні прямої мети, а саме на виконанні 

безпосереднього завдання гри. Під час гри студенти демонстрували 

енергійність, відповідальність, емоційність сприйняття. Участь у грі сприяла 

формуванню у студентів впевненості в собі, розкриттю творчого потенціалу. 

Результати бесіди зі студентами ЕГ-1 з метою з’ясування їхньої 

зацікавленості в нових формах проведення занять підтвердили, що такі форми 

й методи є ефективними засобами впливу на емоційну сферу студентів, 

підвищення мотивації та подолання стресів. 

З метою формування готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін для викладання в експериментальній групі 

розроблено та впроваджено вправи на закріплення способів мовлення логіко-

смислових категорій професійно зорієнтованого тексту та професійного 

мовлення: визначення предмета (об’єкта), явища, процесу; класифікація та 

віднесення предмета (об’єкта) до певного класу; характеристика предмета 

(об’єкта) за складом та його властивостями; опис процесу, явища; кількісна 

характеристика предмета (об’єкта); виявлення пропорційної залежності; 

порівняння й зіставлення; виявлення зв’язку і взаємозв’язку предметів 

(об’єктів), явищ, процесів, причинно-наслідкової залежності; характеристика 

змін предмета під впливом чинників. 

В аспекті досліджуваної проблеми проведено бесіду з професійної 

тематики у викладанні дисциплін іноземним студентам в ЕГ-1, під час якої 

обговорено основні професійно значущі якості медичних та фармацевтичних 

професій. Як показали результати обговорення, під професійно важливими 

якостями студенти розуміють індивідуальні якості фахівців охорони здоров’я, 

що впливають на ефективність діяльності. До них студенти ЕГ-1 віднесли такі: 

чесність, порядність, обов’язковість, відповідальність, інтелігентність, 

людяність, доброта, надійність, принциповість, тактовність, уважність, 
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комунікабельність, довіра; упевненість у собі, витримка, сміливість, 

стриманість, урівноваженість, рішучість, ініціативність, самостійність, 

цілеспрямованість та ін. 

Сприйняття екскурсійного матеріалу студентами ґрунтувалося на 

поєднанні трьох видів психічних процесів: пізнавальних (відчуття, мислення, 

уяви), емоційних (переживання), вольових (зусилля для утримання уваги, 

активізація роботи пам’яті). Під час екскурсії студенти змогли ознайомитися з 

аптекою, з професією фармацевта, особливостями його роботи. 

Однією з форм позааудиторної роботи стало відвідування музею фармації 

на базі Національного фармацевтичного університету. Така екскурсія мала 

теоретичне та практичне значення, оскільки студенти ознайомилися з історією, 

традиціями, славетними іменами, досягненнями у фармацевтичній освіті та 

науці тощо.  

Засвідчимо, що професійний пізнавальний інтерес іноземних студентів в 

експериментальних групах відображав активне ставлення до подальшого 

професійного навчання та діяльності.  

У дослідженні, покликаючись на теоретичні [140; 300] та власні 

практичні напрацювання, було наголошено на необхідності формування 

професійно зорієнтованих умінь та навичок студентів ЕГ-1 під час самостійної 

роботи студентів (СРС) з російської мови як іноземної. З цією метою в 

експерименті для студентів ЕГ-1 було розроблено завдання для СРС різних 

рівнів складності (залежно від можливостей, здібностей і рівня підготовленості 

студентів) та запропоновано студентам ЕГ-1.  

Завдання, які виконували іноземні студенти ЕГ-1 позааудиторно, 

попередньо доводилися до відома студентів на стендах чи в інформаційно-

методичних матеріалах. Завдання були спрямовані на перевірку раніше 

засвоєних знань, умінь та навичок використовувати ці знання. 

Перевірка та аналіз рівня володіння іноземними студентами ЕГ-1 

навичками читання засвідчили, що їх рівень залежав від ступеня складнощів 

завдань для самостійної роботи, уміння навчатися самостійно, перевіряти та 



 160 

оцінювати своє читання. Підбір необхідних мовленнєвих засобів, редагування 

та коригування текстів, самостійне вдосконалення читання та аудіювання, 

самостійна тренувальна робота – усе це є індивідуальною самостійною 

роботою іноземних студентів підготовчого факультету. 

Зауважимо, що в процесі професійно спрямованого навчання переклад 

розглядався як важливий засіб опанування мовним матеріалом і як особливий 

необхідний сучасній людині вид мовленнєвої діяльності. Під час 

позааудиторних занять його використано в усній та письмовій формі – з рідної 

мови російською та з російської рідною в межах засвоєного в усному мовленні 

матеріалу. 

При перекладі професійно зорієнтованих текстів студенти ЕГ-1 

перекладали, користуючись словниками. Водночас у іноземних студентів 

формувалося вміння здійснювати усні переклади прочитаного без словника. 

Переклад у письмовій та усній формі використовується як допоміжний засіб 

навчання та контролю, а також як один із можливих способів отримання 

інформації російською мовою.  

На першому етапі навчання в студентів ЕГ-1 формувались початкові 

знання, уміння та навички, що становили фундамент володіння мовою.  

Поступово на середньому етапі розширювалося вивчення мови 

професійного спрямування.  

У контексті досліджень зауважимо, що, вивчаючи мову спеціальності, 

студенти ЕГ-1 засвоїли найбільш частотні, комунікативно цінні мовні засоби 

професійного стилю мовлення (на основі профільних дисциплін: біології, 

анатомії, хімії, фізики); ознайомилися зі структурними моделями текстів, 

характерних для медичних та фармацевтичних дисциплін; сформували 

загальнонауковий термінологічний і понятійний апарат.  

Для подальшого навчання на основному (просунутому) етапі 

характерною стала диференціація: сфер спілкування (соціально-культурна, 

соціально-політична, соціально-побутова, навчально-професійна); тем; 

характеру і ситуацій спілкування; соціальних ролей, що їх можуть виконувати 
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працівники охорони здоров’я як члени певного соціуму: санітар, медсестра, 

асистент лікаря, лікар, консультант, фармацевт. 

Студентам ЕГ-1 було запропоновано виконати індивідуальне творче 

завдання „Чому я вирішив бути фармацевтом” (див. додаток Н). 

32 (45%) студенти пояснили свій вибір тим, що їм подобається ця 

професія, оскільки вона забезпечує лікування та профілактику здоров’я людей; 

15 (21%) студентів відповіли, що їм порадили друзі та батьки, серед яких 

переважна більшість випускників фармацевтичних спеціальностей; 12 (17%) 

мають інтерес до медичних та фармацевтичних спеціальностей, але ще не 

визначились до кінця, якій спеціальності буде надано перевагу; 12 (17% ) 

студентів хочуть мати фармацевтичний бізнес. 

Зауважимо, що студентам ЕГ-1 було надано інформацію, яку можна 

знайти в російськомовній частині мережі Інтернет, і студенти користуються 

засобами інформації, енциклопедійними ресурсами, сайтами і порталами з 

різною інформацією як для вивчення дисциплін на етапі довишівської 

підготовки. 

Констатуємо, що в процесі реалізації професійно зорієнтованих 

технологій викладач став організатором самостійної, навчально-пізнавальної, 

комунікативної, творчої діяльності студентів; у нього з’явилися можливості для 

вдосконалення процесу навчання, формування вмінь та навичок, розвитку 

якостей іноземних студентів та цілісного розвитку їхньої особистості. Отже, 

використання професійно зорієнтованих технологій у педагогічному процесі 

технології є необхідною умовою оптимального розвитку і тих, хто навчається, і 

тих, хто навчає. 

Як свідчать спостереження, в ЕГ-1 техніка педагогічного спілкування 

складалася з таких компонентів: стиль поведінки викладача (інтегративний); 

навчання комунікативних умінь та навичок; оцінка емоційного стану викладача 

та студентів; уміння долати стрес та навчання цього студентів; формування 

позитивних міжособистісних взаємин зі студентами; уміння стримувати 

почуття та емоції, допомога студентам у подоланні страху, невпевненості. 
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Під час експерименту ми проводили групову роботу на заняттях, 

спрямовану на поглиблення та закріплення знань, умінь та навичок, прийняття 

рішень у виборі варіантів у ситуаціях професійного самовизначення та 

подальшого вибору спеціальностей фармацевтичного спрямування. 

Під час дослідження визначили, що викладання біології для студентів 

підготовчого факультету ґрунтувалось на принципах: поетапного підходу до 

оволодіння навичок мови та матеріалу програми з біології, введення контролів 

відповідно до модулів з максимальним використанням термінів і понять зі 

спеціальності; визначення методики проведення занять залежно від теми та 

мети; формування вмінь і навичок з використанням різних технологій та 

джерел інформації. 

Орієнтуючись на результат, по закінченні вивчення дисципліни 

„Біологія” студенти ЕГ-1 повинні: 

– вивчити основну біологічну термінологію і  професійно наукову 

лексику;  

– підготуватися до засвоєння обсягу навчального матеріалу з біології у 

ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю; 

– бути готовими до слухання, розуміння й конспектування лекцій. 

Важливою умовою вивчення біології іноземними студентами медико-

біологічного напряму російською мовою, особливо на перших етапах, була 

координація роботи викладачів кафедр російської мови і кафедр біології. 

Міжпредметна координація викладання дисциплін російської мови та біології 

полягала в такому: 

– співвіднесення тем, досліджуваних з біології, і матеріалу з наукового 

стилю мовлення на заняттях з російської мови; 

– визначення етапів для презентації лексико-граматичних конструкцій з 

наукового стилю мовлення; 

– розробка лінгвометодичного апарату підручника й навчальних 

посібників з біології. 
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Спочатку навчання викладачі кафедри біології на заняттях велику увагу 

приділяли оволодінню студентами мовної дисципліни. Для цього застосовано 

методичні прийоми: використання фонетичних вправ; сувора мінімізація 

введеної лексики; використання поурочних словників; проведення контрольних 

робіт, що містять термінологічну лексику й моделі наукового стилю мови, які 

входять в активну мовну комунікацію з предмета. 

Швидке подання навчального матеріалу викладачем компенсує тезовим 

відображенням її на слайдах, що містять таблиці, схеми й рисунки. 

Комп’ютерна презентація на уроках біології з тем: „Анатомия человека”, 

„Клетка”, „Питательные вещества” та ін. підвищила інтерес студентів до 

досліджуваної теми, фіксувала їхню увагу, що покращило сприйняття і 

запам’ятовування матеріалу лекції. Виявлено, що застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій у лекційній практиці, на семінарах і практичних 

заняттях з іноземними студентами медико-біологічного напряму на етапі 

довишівської підготовки дозволяє зробити педагогічний процес більш 

ефективним. 

Щодо перевірки готовності іноземних студентів до сприймання 

професійної інформації й контролю рівнів готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін використано вправи, що формують уміння аудіювання; 

вправи, що формують уміння розумової переробки інформації; формують 

уміння письмової фіксації лекції; пред’явлення аудіотексту: викладач 

підготовчого факультету давав настанову як слухати й записувати текст; 

контроль і перевірка відбувалася за допомогою післятекстових вправ й уміння 

конспектувати лекційний матеріал. 

Крім того, зазначимо, що пізнавальний інтерес найбільш дієвий з усіх 

мотивів навчальної діяльності, у цьому викладачі переконуються на заняттях з 

біології, використовуючи засоби наочності: таблиці, схеми, малюнки, плакати, 

муляжі, які підібрані до кожної навчальної теми. 

Так, під час вивчення анатомії людини використовують комплект 

наочності за темами: „Нервова система”, „Дихальна система”, „Система 
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травлення”, „Серцево-судинна система”, „Ендокринна система”, „Кісткова 

система” та ін. Використання наочності на уроках біології при вивченні 

побудови тіла людини та її внутрішніх органів викликали великий інтерес у 

студентів-іноземців ЕГ-1 та підвищили мотивацію до навчання, оскільки це 

безпосередньо стосується майбутньої професійної діяльності. 

Ураховуючи подальший вибір ВНЗ та спеціальності, викладання хімії 

іноземним студентам ЕГ-1 під час формувального етапу було спрямовано на: 

оволодіння мовою предмета, термінами, лексичним матеріалом, які притаманні 

науковому хімічному стилю мовлення; систематизацію знань, які були раніше 

здобуті іноземними студентами під час навчання; усунення розбіжностей у 

навчальних національних та українських програмах з хімії; формування знань, 

умінь та навичок відповідно до навчальної програми з хімії; опанування мовою 

хімії, що передбачає: вільне читання та розуміння текстів; самостійна робота з 

навчальною та фаховою літературою. 

Викладання хімії в ЕГ-1 супроводжувалось посиленням систематичного 

професійного спрямування та доповнення програми професійним 

компонентом. Вибір та впровадження інноваційних форм і методів навчання 

здійснено в межах кожної дисципліни. Індивідуальна форма роботи зі 

студентами експериментальної групи спрямована на формування готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному закладі на 

етапі допрофесійної підготовки. 

Хімічні дисципліни для фармацевтичних та медичних фахівців є 

професійно зорієнтованими не лише програмою курсу, а й специфікою їхньої 

майбутньої діяльності. Ми погоджуємося з С. Клименко, що організація 

навчання хімії має свої відмінності та особливості й набуває особливого 

значення, тому викладач повинен мати не тільки глибокі професійні знання, а й 

бути обізнаним, щоб навчити студентів застосовувати знання з цього предмета 

у своїй професійній діяльності та підготувати їх до осмисленого вивчення 

медичних і клінічних дисциплін [137, с. 177 – 180]. 
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З метою більш якісного формування готовності іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

під час формувального етапу викладачі хімії навчали студентів ЕГ-1 не тільки 

розв’язувати задачі, писати формули та реакції, а й правильно викладати свої 

думки російською мовою, формулювати закони, описувати словами 

властивості хімічних сполук. 

Студенти ЕГ-1 оволодівали знаннями з професійно спрямованих тем з 

хімії: „Прості та складні речовини”, „Агрегатний стан речовини”, „Властивості 

хімічних речовин”, „Хімічні реакції” та ін. Методика проведення занять 

передбачала виконання індивідуальних завдань різних рівнів складності та 

проведення співбесід з кожним іноземним студентом.  

Спостереження показали, що вже з першого заняття викладач хімії в  

ЕГ-1 відпрацьовував певні граматичні конструкції, які потім закріплювалися. 

Навчання студентів підготовчого факультету було б неможливим без 

навчально-методичного супроводу. Тому з метою викладання дисципліни 

колективом викладачів хімії розроблено посібники, методичні рекомендації і 

для аудиторних, і для самостійної роботи та ін., адаптовані до нових 

педагогічних умов, реалізованих в експерименті. 

Професійна спрямованість та розвиток професійного мислення в процесі 

викладання хімії забезпечено такими основними чинниками: структурування 

змісту навчального матеріалу; упровадження активних форм і методів 

навчання, використання завдань професійної спрямованості для майбутніх 

медичних і фармацевтичних фахівців тощо. 

Проведені опитування викладачів хімії показали, що хімічна підготовка 

на підготовчому факультеті у НФаУ має свої специфічні особливості, оскільки 

студенти-іноземці, які будуть навчатися на фармацевтичних спеціальностях 

відповідно до навчальних планів, повинні оволодіти на 1 – 5 курсах 

неорганічною, органічною, аналітичною, біологічною, токсикологічною та 

фармацевтичною хімією.  
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Реалізовуючи третю педагогічну умову на змістово-процесуальному 

етапі, переконалися, що підготовка іноземних студентів реалізується за 

принципами теорії навчання нерідною мовою; характеризується наявністю 

широкого спектра національно-культурних особливостей іноземців, що вимагає 

врахування релігійних поглядів на організацію живої та неживої природи. 

Спостерігаються розбіжності в національних системах освіти різних країн і 

України, що спричиняють слабку міжпредметну координацію змісту 

природничих дисциплін і відсутність наступності в поетапному процесі їх 

вивчення. 

Водночас уведення професійного спрямування у викладанні дисциплін 

іноземним студентам підготовчого факультету формувало професійну 

обізнаність про майбутню діяльність фармацевтичного працівника, при цьому 

залишаючи вибір за студентом. 

Викладання фізики іноземним студентам у КГ-1 підготовчого факультету 

у ВНЗ фармацевтичного профілю здійснювалося відповідно до затверджених 

програм. Починаючи з першого заняття, студенти вивчали предмет фізики, рух 

тіл, види рухів. Подальше викладання передбачало оволодіння такими темами, 

як шлях, що проходить тіло, фізичні одиниці вимірювання тощо, що було 

додатково введено в навчальну програму під час експерименту. 

Особливе місце під час реалізації третьої визначеної умови займало 

залучення до самоконтролю. Самоконтроль в ЕГ-1 відбувався в процесі 

вивчення дисциплін при підготовці до контрольних заходів. Метою 

самоконтролю була робота над помилками відповідно до зумовленого 

алгоритму або відповіді, оцінка свого рівня знань. Самоконтроль студентів в 

ЕГ-1 забезпечив функціонування внутрішнього зворотного зв’язку в процесі 

навчання, одержання студентами інформації про повноту та якість вивчення 

програмного матеріалу, міцності сформованих знань, умінь та навичок, 

труднощі та недоліки, що виникли. Зауважимо, що самоперевірка мала велике 

психологічне значення, стимулювала навчання. За її допомогою студент 

реально переконувався в тому, як він опанував знаннями, перевіряє 
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правильність виконання вправ шляхом зворотних дій, оцінює практичну 

значущість результатів виконаних завдань, вправ та ін. 

За даними опитування було встановлено, що введення професійної 

спрямованості в процесі вивчення дисциплін 71 іноземними студентами ЕГ-1 

підготовчого факультету НФаУ дозволило: 

– посилити мотивацію навчання студентів (69,0%); 

– створити умови для обрання іноземними студентами ВНЗ медичного і 

фармацевтичного спрямування для подальшого навчання (63,3%).  

У контексті дослідження виявлено, що 45 респондентів мали наміри про 

вибір кількох напрямів та спеціальностей, а по закінченні підготовчого 

факультету, завдяки посиленню професійного спрямування у викладанні 

дисциплін, обрали фармацевтичні спеціальності для подальшого навчання у 

фармацевтичному або медичному ВНЗ; 26 студентів (36,6%) становили такі, що 

не мають ніяких професійних схильностей до певного виду професійної 

діяльності.  

Отже, проведене опитування підтвердило, що реалізація розроблених в 

експерименті заходів надали можливості іноземним студентам 

експериментальної групи для формування готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, забезпечення умов 

професійного самовизначення та коригування професійного вибору 

подальшого вступу до ВНЗ та реалізації здобуття професійної освіти. 

 

 

3. 2. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Експериментальна перевірка й реалізація педагогічних умов підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті відбувалась з урахуванням вимог до кожного з 

виділених компонентів: мотиваційно-орієнтувального, змістово-

процесуального та результативного. 
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Мета контрольного етапу дослідження полягала в перевірці впливу 

педагогічних умов на готовність іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, вивченні та 

поясненні кількісних та якісних змін у ході дослідження відповідно до 

визначених критеріїв і показників сформованості готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

Щодо навчальної діяльності, то іноземні студенти мають сильно 

розвинене абстрактне мислення, завдяки чому легко „схоплюють” нове, швидко 

реагують на мовну та іншу навчальну інформацію, але не люблять 

систематичної роботи, непосидючі. Не мають навичок самостійної роботи. 

Поведінка в групі: практичні і самостійні люди, самовпевнені і конкурентні: у 

груповій діяльності проявляють себе як індивідуалісти. 

Разом з тим, завдяки красномовності, є активними і комунікабельними, 

легко входять в інтернаціональний колектив. Саме в інтернаціональній 

навчальній групі вони створюють обстановку невимушеності, тоді як своїм 

співвітчизникам схильні не довіряти. 

Студенти з Азії: Бангладеш, В’єтнам, Китай, Непал, Пакистан, з одного 

боку, сором’язливі, совісні, свідомі люди, з іншого – честолюбні, уперті й 

неконтактні. 

Характерно для емоційної сфери є те, що: це люди, які вміють 

контролювати свої емоції та поведінку, що пояснюється і вихованням, і 

турботою про свою репутацію. Навчальна діяльність: студенти легко і швидко 

засвоюють нову інформацію, це пояснюється тим, що вони мають сильно 

розвинене абстрактне мислення. При цьому вони сумлінні, працездатні, 

педантичні, ґрунтовні люди. Особливо впевнені в собі і своїх знаннях студенти 

з В’єтнаму. На конфлікт ідуть украй рідко, обережні у своїх вчинках, завжди 

знаходяться під самоконтролем. 

Як показали спостереження, здібності до навчання в арабських студентів 

різних країн також різні. Студенти з Марокко, Алжиру і Тунісу в основному 

вміють вчитися набагато краще студентів з інших арабських країн. Це 
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пояснюється тим, що збереглось традиційне навчання в цих країнах з часів 

колонізації французької системи освіти. Студенти зі знанням уміють виділяти 

головну думку з тексту, грамотно ведуть конспект, уміють працювати 

самостійно. Так, знання іноземних мов допомагає студентам легше сприймати 

на слух іншомовну інформацію. Високий рівень загальної культури студентів 

цих країн сприяє більш шанобливому ставленню їх до викладача та його вимог. 

Такі студенти старанні, уміють працювати самостійно, що позитивно впливає 

на результати їхнього навчання. 

Зауважимо, що неспокійна політична обстановка в Іраку, Палестині, 

Йорданії надзвичайно негативно відбивається на психічному стані студентів з 

цих країн, а також на їхніх здібностях до навчання. Студенти вміють воювати, з 

„півоберта” втягуються в будь-яку навіть малоконфліктну ситуацію, але, на 

жаль, насилу налаштовуються на сприйняття та обробку інформації. Їхній 

спосіб життя на батьківщині не дозволив їм отримати якісну базову підготовку.  

Для студентів з Нігерії характерним є емоційна нестійкість, 

самовпевненість. Це люди внутрішньоконфліктні, часто висувають підвищені 

вимоги до дотримання своїх прав. Коли виникають ситуації, при яких, на їхню 

думку, їхні права ущемляються, вони тут же об’єднуються із земляками з інших 

ВНЗ для відстоювання своїх прав перед адміністрацією навчального закладу й 

навіть міста. Це добре розуміють нігерійські студенти та своє домінування 

намагаються реалізувати у внутрішньогрупових і внутрішньофакультетських 

міжособистісних стосунках. Перевага має бути в усьому – звідси суб’єктивне 

уявлення нігерійських студентів про їхнє перебування в навчальній групі і 

студентів інших національностей. Відзначена дуже хвороблива реакція на 

„занижений” (на думку нігерійців) рейтинг, що проводиться за результатами 

контрольних тижнів. Висока самооцінка і реальні успіхи у навчальному процесі 

породжують бурю негативних емоцій, аж до агресії на адресу більш успішних 

студентів. У діях же викладача, який не зумів оцінити їх гідно, вбачають 

елементи дискримінації [332]. 
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Щодо студентів з Гани, то в них інтенсивніше проявляються такі риси, як 

урівноваженість, доброзичливість, готовність до співпраці, повага до культури 

країни, яка приймає. Гана належить до країн з низьким рівнем доходів 

населення. Ці студенти законослухняні, самокритичні, володіють здоровим 

почуттям гумору. Студенти з Гани, котрі навчалися в НФаУ, уміють цінувати 

турботу з боку викладачів і працівників факультету. Вони менш примхливі й 

вимогливі порівняно зі студентами з Нігерії. 

Отже, задля подолання проблем, що пов’язані з підготовкою іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті, необхідно враховувати характерологічні особливості іноземних 

студентів, які навчаються на довишівському етапі.  

Ураховуючи викладені вище матеріали дослідження, перейдемо до 

контролю впливу сформульованих нами педагогічних умов на готовність 

іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у 

фармацевтичному університеті. 

На контрольному етапі дослідження особливу увагу було приділено 

результативності реалізації психолого-освітнього супроводу іноземних 

студентів: низький відсоток відрахування студентів; академічна успішність; 

формування колективу; активність студентів у групі; група активна й мобільна 

відсутність конфліктів; оволодіння навичками самопрезентації; готовність до 

усвідомленої і самостійної побудови індивідуальної траєкторії навчання. 

Для оцінки ефективності впливу педагогічних умов та концептуальної 

моделі на контрольному етапі здійснено оцінювання результатів проведеної 

роботи на формувальному етапі сформованості готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Вибір методів і форм контролю використано в експерименті і в „чистому” 

вигляді, і комплексно, залежно від конкретної навчальної ситуації досвіду та 

майстерності викладача. Готовність іноземних студентів до сприймання 

професійної інформації полягала в навчанні слухання й розуміння лекцій з 

навчальних дисциплін. 
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Аналізуючи готовність студентів до сприймання професійної інформації, 

ми вирішили оцінити рівень адаптованості наших студентів, що слугуватиме 

нам точкою відліку щодо основних досягнень. 

Для цього застосовано методику „Самооцінка адаптивності С. Болтівця”, 

яка передбачала визначення рівня адаптованості студента на етапі завершення 

навчання на підготовчому факультеті. Ця методика дає загальну картину 

результатів комплексного процесу адаптації студентів на етапі завершення 

навчання на підготовчому факультеті до умов навчання. Отримані узагальнені 

показники представлено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Результати оцінювання рівня адаптації студентів ЕГ-1 підготовчого 

факультету НФаУ за методикою „Самооцінка адаптивності” 

(С. Болтівець) 

Рівень адаптованості Кількість 

досліджуваних 

Відсоток 

досліджуваних,% 

Виражений рівень адаптації 41 57,74 

Первинний рівень адаптації 20 28,18 

Помірний рівень адаптації 10 14,08 

Разом 71 100 

 

 

Рис. 3.1. Рівень адаптації студентів ЕГ-1 підготовчого факультету НФаУ за 

методикою „Самооцінка адаптивності” С. Болтівця 



 172 

Як бачимо з табл. 3.3, більшість досліджуваних студентів (57,74%) мають 

виражений рівень адаптованості, 28,18% – первинний, 14% студентів мають 

помірний рівень адаптованості, що є досить значним та суттєвим показником. 

Перевірка готовності іноземних студентів до усної комунікації за 

діяльнісним критерієм проявлялася у володінні студентами діалогічним, 

полілогічним і монологічним мовленням.  

Готовність іноземних студентів до усної комунікації перевірялась шляхом 

уведення в пам’ять іноземного студента професійного мовного матеріалу; 

вироблення навичок і вмінь оперувати професійним матеріалом; розвиток умінь 

з використання мови для професійних комунікативних цілей; навички ведення 

професійного діалогу, виступаючи в різних комунікативних ролях; з опорою на 

прочитаний професійно зорієнтований текст; уміння вести монолог з 

комунікативно заданої теми, дискутувати на професійно зорієнтовані теми 

тощо. 

Рівень сформованості готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін в КГ-1 та ЕГ-1 було перевірено за допомогою комунікаційних вправ: 

з використанням засобів унаочнення (таблиці, схеми, малюнки, комп’ютерні 

презентації); вправ на розвиток монологічного професійного мовлення – 

складання монологу, робота з професійним текстом, текстом діалогом 

професійного характеру, проведення дискусії на професійно зорієнтовані теми, 

використання ситуативних вправ та ін. 

Під час визначення рівнів сформованості готовності іноземних студентів 

до вивчення професійно орієнтованих дисциплін спостерігалось, що студенти з 

країн Близького Сходу (Йорданія, Ірак, Іран, Ліван, Лівія, Марокко, Палестина, 

Сирія та Туніс) люблять працювати з текстами та за підручником; надають 

перевагу професійно зорієнтованим текстам; добре знають граматику, ділять на 

частини будь-яке завдання; структурують новий матеріал у зошитах, люблять 

схеми, письмові пояснення та ін. 

Визначення готовності іноземних студентів до письмової комунікації, 

для якого характерним є використання елементів офіційно-ділового стилю та 
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професійного стилю, продемонструвало, що окремі студенти з країн Близького 

Сходу (Йорданія, Ірак, Іран, Ліван, Лівія, Марокко, Палестина, Сирія та Туніс) 

неохоче виконували письмові завдання, припускали помилки.  

При перевірці готовності до письмових навичок використано контрольні 

роботи письмового характеру: контрольні диктанти (з включенням спеціальної 

лексики), перекази професійно зорієнтованих текстів, написання творчих робіт 

на професійно зорієнтовані теми, вправи на вміння складанню плану до 

професійного тексту, уміння конспектувати лекції, письмові тексти, 

комп’ютерне тестування, реферування статей, написання анотацій, вправи, 

зорієнтовані на переклад фахових текстів.  

Викладачам було рекомендовано обов’язкове використання на уроках 

підручників і дидактичних матеріалів; більше використовувати на уроці 

унаочнення, демонструвати граматичні правила вербально, а потім у вигляді 

схем; для підвищення рівня знань потрібно пропонувати велику кількість 

тренувальних вправ з варіантами вибору на професійно зорієнтовані теми. 

Володіння професійним стилем було за допомогою особистісно-

рефлексивного критерію. З метою виявлення рівня сформованості готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін в ЕГ-1 була запропонована 

робота з професійно зорієнтованими текстами, спрямована на формування 

вмінь виділити головне, пошук відповіді на поставлене питання в 

представленому тексті з подальшим формулюванням самостійної відповіді та 

надання оцінки отриманій інформації; узагальнення матеріалу, систематизації 

понять; запис тексту під диктовку; правильного скорочення слів; складання 

конспекту, анотації, реферату тощо; формування вмінь та навичок самостійної 

роботи. 

Готовність до володіння професійним стилем мовлення полягає в умінні 

читати й розуміти різноманітні професійно зорієнтовані тексти. Рівні 

готовності полягають у вмінні складати конспект, анотацію рецензії, писати 

реферат, тези, доповіді, статті, есе, звіт; викладати результати досліджень у 

вигляді курсової, дипломної та дисертаційної роботи; писати доповідні записки 
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та інші ділові документи, заповнювати бланки; уміннями та навичками роботи з 

фаховими словниками та ін. 

При перевірці рівнів сформованості готовності до володіння професійним 

стилем мовлення застосовано комп’ютерне тестування, виконання вправ для 

навчання й контролю роботи з фаховими словниками, вправи на розвиток 

професійного мовлення на основі професійного тексту. Студенти оволоділи 

вміннями роботи з професійно зорієнтованим текстом: навчились виділяти 

головну ідею, ділити текст на частини, складати плани тексту, скорочувати, 

трансформувати, відкидати несуттєву інформацію, писати перекази 

професійних текстів. 

Студенти з англомовних країн Африки (Гана, Замбія, Кенія, Маврикій, 

Намібія, Нігерія, Уганда) працювали повільно, були неактивні; потребували 

додаткового часу на обдумування відповідей; навчальну роботу проводили 

згідно з планом у повільному темпі, не завжди виконували самостійну 

позааудиторну роботу; інформацію засвоювали поступово; не завжди встигали 

закінчувати контрольну роботу у відведений час; уважають за краще більше 

слухати, ніж говорити; не можуть одночасно засвоїти правила та працювати з 

текстом. 

Для цієї групи студентів аудиторна робота проходила в природному для 

цього контингенту темпі, ініціатива повністю виходила від викладача; вони не 

квапились з відповіддю, викладачі надавали їм більше часу на обмірковування; 

їм також була необхідна сувора логічна послідовність при введенні нової 

професійно-мовної інформації, використанні графіків,таблиць тощо. 

Викладачам було запропоновано для цієї групи студентів використати 

тестові завдання та виконання завдань за часом; більше уваги приділяти 

завданням на аудіювання і вправи на вироблення швидкості читання, а також 

швидкості усної промови та письма з використанням професійно зорієнтованих 

текстів та ін. 

Під час визначення рівнів сформованості готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті студенти 
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з франкомовних країн Африки (Гвінея, Конго, Кот-д’Івуар, Мадагаскар, Малі, 

Нігер, Сенегал) точно передавали свою думку, володіли добре розвиненою 

довготривалою пам’яттю; при комунікації ретельно контролювали свою 

промову; охоче працювали зі словником; люблять і легко заучують списки 

професійно зорієнтованих слів; з деяким зусиллям входять в акт комунікації на 

професійно зорієнтовані теми та ін. 

Викладачам, які працювали в ЕГ-1, було рекомендовано проводити 

діагностику та аналіз для отримання висновків щодо сформованості рівня 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін; виправляти 

помилки в мовленні; студентам радити працювати зі словником професійно 

зорієнтованих слів: здійснювати постійний пошук і заучування студентами 

нових слів, робити переклад; постійно використовувати навідні питання 

професійного характеру, пропонувати варіанти відповідей; більше уваги 

приділяти завданням на читання професійно зорієнтованих текстів тощо. 

У студентів ЕГ-1 результати останнього зрізу показали значне зменшення 

кількості іноземних студентів із низьким рівнем сформованості готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін порівняно з результатами в кінці 

навчання: від 59,2% до 8,5%.  

За результатами опитування встановлено, що введення професійного 

складника в процесі вивчення дисциплін іноземними студентами підготовчого 

факультету НФаУ дозволило: посилити мотивацію навчання (25%); створити 

умови для обрання іноземними студентами ВНЗ медичного і фармацевтичного 

спрямування для подальшого навчання (53%).  

По завершенні експерименту в ЕГ-1 проведено бесіду на тему „Професія 

фармацевт”. Як показали спостереження в ЕГ-1 за результатами 

цілеспрямованого професійного навчання, студенти були достатньо 

інформовані для подальшого професійного самовизначення. Нами враховано, 

що остаточний вибір ВНЗ залишається за абітурієнтом, тому ми уникали будь-

якого тиску. 
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За допомогою критерію (професійна спрямованість) визначався за 

модифікованою методикою „Тест-питальник рівня професійної спрямованості” 

Т. Дубовицької [91] (див. додаток К).  

Низький рівень трактуємо як відсутність спрямованості на професійну 

діяльність, орієнтацію на інші професії; рівень нижче середнього – студенту 

швидше не подобається професія, яку він здобуває, або вона цікавить його 

мало; середній рівень – швидше подобається обрана професія, але студент не 

робить значних кроків з професійного саморозвитку; високий – подобається 

обрана професія, бажання вдосконалюватися і працювати за нею є стійким та 

обґрунтованим, захоплення і справи у вільний час пов’язані з майбутньою 

професією. Рівні професійної спрямованості КГ-1 та ЕГ-1 представлено в 

табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівні професійної спрямованості КГ-1та ЕГ-1 

Рівні професійної 

спрямованості 

Контрольна група Експериментальна група 

66 % 71 % 

Високий 29 44 45 63 

Середній 23 35 21 30 

Низький 14 21 5 7 

 

У процесі спілкування з іноземними студентами ЕГ-1 після завершення 

навчання на підготовчому факультеті національного фармацевтичного 

університету встановлено (137 осіб) такі результати щодо вибору ВНЗ: 

47% – добре орієнтуються у виборі майбутньої професії, обирають ВНЗ 

відповідно до своїх потреб і інтересів (65 студентів); 

26% – вагаються, до якого ВНЗ вступати і яку професію обирати (36 

студентів); 

14% – не мають чіткого уявлення та схильності, до якого ВНЗ вступати 

(19 студентів); 

12 % – вирішили вступати до інших ВНЗ (17студентів). 
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Рис. 3.2. Рівні професійної спрямованості КГ-1та ЕГ-1 

 

Проведені контрольні зрізи засвідчили позитивну динаміку в рівнях 

сформованості готовності іноземних студентів ЕГ-1 до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. Результати 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у іноземних 

студентів контрольної та експериментальної груп наведено в додатку П. 

Результати рівнів сформованості готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у іноземних студентів контрольної та 

експериментальної груп представлено в табл. 3.3 і табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у контрольній групі (мотиваційний критерій) 

 

Рівень на початку 

експерименту 

% 

 

у кінці 

експерименту 

% 

Низький 65 98,5 29 49,3 

Середній 1 1,5 23 34,8 

Високий - - 14 21.2 
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Рис. 3.3. Рівні сформованості готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у контрольній групі 

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості готовності до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін в експериментальній групі (мотиваційний критерій) 

 

Рівень на початку 

експерименту 

% 

 

у кінці 

експерименту 

% 

Низький 71 100 5 7,0 

Середній - - 21 29,6 

Високий - - 45 63,4 
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Рис. 3.4. Рівні сформованості готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін в експериментальній групі 
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У дослідженні ми не порівнювали показники на стартовому чи 

початковому етапах із показниками на завершальному, бо лише на 

елементарному етапі в студентів формується певна готовність до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін, що приходить з елементарним 

оволодінням мовою.  

Зауважимо, що в КГ-1 значні зміни не спостерігалися: зниження кількості 

студентів із низьким рівнем і зростання студентів із високим та середнім рівнем 

сформованості готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін 

становило лише 6%. 

Узагальнення отриманих даних зумовило формулювання висновку про те, 

що в умовах використання розробленої моделі та реалізації педагогічних умов у 

іноземних студентів ЕГ-1 посилилась мотивація до навчання, відповідальність 

за результатами навчання, якісна успішність. 

Узагальнені результати рівнів сформованості готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у контрольній та 

експериментальній групах (див. табл. 3.5). 

Для визначення достовірності відмінностей між середніми значеннями 

показників застосовано критерій Пірсона. 

Зазначимо, що вибірки груп студентів є випадковими й незалежними, 

властивості обчислені за шкалою порядку: високий (i = 5), середній (i = 4), 

низький (i = 3),  рівні (с = 3). 

Значення статистики Тексп знаходимо за формулою: 
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де N1 – кількість студентів експериментальних груп, N2 – кількість 

студентів контрольних груп, Q1i і Q2i – кількість студентів, які досягли i -го 

рівню. 

Уважаючи, що рівень значущості   = 0,05 та   = с-1 = 2, знаходимо (за 

таблицею критичних значень статистичних критеріїв) критичне значення 

статистики Ткр = 5,99. 
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Таблиця 3.5 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 

Критерії та рівні сформованості готовності 

іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін 

ЕГ (71 ) % КГ(66) % 

Мотиваційний критерій  

(готовність студентів до сприймання 

професійної інформації) 

високий (студенти добре орієнтуються у виборі 

майбутньої професії, обирають фармацевтичну 

спеціальність) 

45 63,4 14 21,2 

середній (вагаються, до якого ВНЗ вступати, 

яку професію обрати)  
21 29,6 23 34,8 

низький (не мають впевненості щодо вступу на 

фармацевтичну спеціальність) 
5 7,0 29 43,9 

Комунікативно-мовленнєвий критерій 

(готовність іноземних студентів до усної 

комунікації) високий – студент володіє 

навичками виступу на теми професійного 

спрямування; уміє підтримувати чіткий, 

детальний діалог та вести монолог на теми, 

пов’язані зі спеціальністю 

18 25,5 4 6,1 

середній – уміння вести діалог та письмову 

роботу на професійні теми, допускаючи 

незначну кількість помилок мовного характеру 

47 66,1 23 34,8 

низький (володіння знаннями, уміннями і 

навичками з припущенням помилок при 

виконанні завдань) 

6 8,4 39 59,1 

Продовження табл. 3.5 
готовність іноземних студентів до письмової 

комунікації високий (володіє навичками 

написання робіт з високим ступенем 

граматичної коректності; уміння реферувати 

професійні статті, заповнення офіційних 

документів, складання письмових 

висловлювань на теми професійно 

зорієнтованої сфери спілкування) 

44 61,9 1 1,5 

середній ( уміння вести(записувати) конспекти, 

допускаючи незначну кількість помилок 

граматичного  характеру) 

22 30,9 32 48,5 

низький (не володіє навичками написання, 

планів, конспектів професійних текстів) 
5 7,2 33 50,0 

Особистісно-рефлексійний критерій 

(володіння професійним стилем) високий 

(знаходити професійну інформацію, уміння 

конспектувати, реферувати професійні тексти 

50 70,4 13 19,7 

середній (виявляє труднощі в процесі праці з 

професійно зорієнтованими. текстами) 
16 22,5 25 37,9 

низький (не володіє знаннями та навичками 

праці з професійно зорієнтованими текстами) 
5 7,1 28 42,4 
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Рис. 3.5. Узагальнені результати рівнів сформованості готовності до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у контрольній та 

експериментальній групах 

Відповідно для нашого дослідження маємо:   

N1= 71; N2=66;  

Q11 =4; Q12=23; Q13=38;  

Q21=18; Q22=47; Q23=6 

Тоді,   N1Q21=71х18=1278; 

 N1Q22=71х47=3347; 

N1Q23=71х6=426;  

N2Q11=66х4=264; 

N2Q12=66х23=1518; 

N2Q13=66х38=2508;   

N1Q21 – N2Q11=1014;  N1Q22 – N2Q12=1829; N1Q23 – N2Q13=-2082;  

(N1Q21 – N2Q11)
2/ (Q11 + Q21)=1028196/22≈46736.2 
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(N1Q22 – N2Q12)
2/ (Q22+ Q12)=3345241/70≈47789.2 

(N1Q23 – N2 Q13)
2/ (Q23 + Q13)= 4334724/44≈98516.7 
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Безумовно, що Тексп. > Ткр (41.2 > 5.99), тому нульову гіпотезу відхилено, а 

альтернативну – прийнято.  

Отже, гіпотеза дослідження була повністю підтверджена емпіричним 

шляхом. 

Статистичний аналіз отриманих результатів (з використанням критерію 

Пірсона для незалежних вибірок) засвідчив правильність висунутої гіпотези 

дослідження й довів ефективність упровадження розроблених педагогічних 

умов підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Таким чином, теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені 

педагогічні умови підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті на етапі довишівської 

підготовки виявилися ефективними. Їхнє впровадження в освітній процес є 

цілком доцільним, а отже, загальну гіпотезу дослідження підтверджено. 

Отримані результати дослідження доводять, що реалізація педагогічних 

умов у процесі навчання іноземних студентів в експериментальних групах на 

етапі довишівської підготовки фармацевтичного університету суттєво 

підвищила якість навчання та сформованості рівнів готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, вплинула 

на вибір ВНЗ та спеціальності, посилила мотивацію навчання. 
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Висновки до розділу 3 

 

У розділі висвітлено загальні питання організації та проведення 

педагогічного експерименту, зокрема його основні завдання та етапи. 

1. Формувальний етап експерименту був спрямований на формування 

готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. Для об’єктивності проведення 

дослідження ефективності обґрунтованих педагогічних умов сформовано 

експериментальну (71 особа) та контрольну (66 осіб) групи. У контрольній 

групі заняття проводились традиційно, а в експериментальній – створено умови 

для формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Для проведення експериментальної роботи обрано такі дисципліни: 

російська мова як іноземна, біологія, фізика та хімія.  

На зазначеному етапі дослідження особливу увагу приділено 

результативності реалізації психолого-освітнього супроводу іноземних 

студентів: низький відсоток відрахування студентів; академічна успішність; 

формування колективу; активність студентів у групі; група активна й мобільна 

відсутність конфліктів; оволодіння навичками самопрезентації; готовність до 

усвідомленої й самостійного побудови індивідуальної траєкторії навчання. 

2. Метою контрольного етапу дослідження була перевірка впливу 

педагогічних умов на готовність іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, вивченні й поясненні 

кількісних та якісних змін у ході дослідження відповідно до визначених 

критеріїв і показників сформованості готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. 

3. Застосування методики „Самооцінка адаптивності С. Болтівця” 

допомогло визначити рівні адаптованості студента на етапі завершення 

навчання на підготовчому факультеті. Методика показала загальну картину 
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результатів комплексного процесу адаптації студентів на етапі завершення 

навчання на підготовчому факультеті до умов навчання.  

Готовність іноземних студентів до сприймання професійної інформації 

полягала в навчанні слухання й розуміння лекцій з навчальних дисциплін. 

4. Відображення результатів мотиваційного критерію перевірено рівнем 

готовності іноземних студентів до сприймання професійної інформації, що 

характеризується вміннями студентів сприймати її в процесі читання та 

прослуховування професійно орієнтованих текстів, науково-популярних 

матеріалів професійного спрямування та спеціальної фахової літератури. 

5. Отже, проведені контрольні вимірювання показали, що в студентів 

експериментальної групи відбулися якісні зміни в готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін: за мотиваційним критерієм в 

експериментальній групі готовність іноземних студентів з низьким рівнем 

становить 5 осіб (7,0%), у контрольній – це 29 студентів (43,9%); з середнім 

рівнем готовності в експериментальній групі – 21 (29,6%), а в контрольній – 23 

(43,8%), в експериментальній групі високий рівень готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у кінці дослідження 

виріс у 45 студентів (63,4%), а в контрольній – 14 респондентів (21,2%); за 

комунікативно-мовленнєвим критерієм такі показники: у контрольній групі – 

33 студенти (50%); в експериментальній – 5 осіб (7,2%). Відповідно до 

особистісно-рефлексивного критерію метою контрольного етапу дослідження 

була перевірка впливу педагогічних умов на готовність іноземних студентів до 

вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті, 

вивчення й пояснення кількісних та якісних змін у ході дослідження відповідно 

до визначених критеріїв і показників сформованості готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

6. Значно кращі показники мають студенти експериментальної групи – 

50 студентів (70,4%), а в контрольній – лише 13 осіб (19,7%). 
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Отримані дані довели ефективність виявлених педагогічних умов 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному університеті. 

Достовірність результатів експерименту перевірена методом статистичної 

обробки експериментальних даних за допомогою застосування критерію 

Пірсона для незалежних вибірок. 

Основні положення розкрито в публікаціях [345; 349; 350; 382]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

проблеми підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного 

університету. 

1. На підставі аналізу філософської, психологічної, педагогічної наукової 

літератури з досліджуваної проблематики розкрито теоретичні засади 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін на підготовчих факультетах фармацевтичних вишів.  

Проаналізовано та узагальнено досвід підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі у ВНЗ медичного й фармацевтичного профілю. Виявлено 

напрями й особливості підготовки іноземних студентів на підготовчих 

факультетах медичних і фармацевтичних ВНЗ.  

2. Уточнено сутність понять „підготовка”, „професійна підготовка”, 

„професійне навчання” та „професійна спрямованість навчання”. З’ясовано, що 

підготовка іноземних студентів підготовчого факультету до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін є цілеспрямованим навчальним процесом, 

який передбачає створення умов для формування знань, умінь та навичок, 

розвитку якостей особистості на основі врахування національно-культурних 

особливостей, традицій, релігійних поглядів. 

Виявлено, що формування професійної спрямованості в студентів полягає 

в зміцненні в них позитивного ставлення до майбутньої професії, розвитку 

інтересу, схильності та здібностей до неї; прагнення вдосконалювати свою 

кваліфікацію після закінчення вищого навчального закладу. 

3. Узагальнено підходи (системний, особистісно зорієнтований, 

комунікативний та компетентнісний) з метою визначення ключового поняття 

дослідження: „готовність іноземних студентів до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін” – це інтегративне, стійке та динамічне утворення 

особистості, сутнісними характеристиками якого є спрямованість на 
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фармацевтичну професію як соціальну та особистісну цінність, опанування 

системою способів міжособистісної взаємодії, сформованість професійної 

мотивації, що є регулятором подальшого успішного фахового навчання. 

Визначено основні структурні компоненти готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті: мотиваційно-орієнтувальний, змістово-процесуальний, 

результативний. Уточнено критерії та показники готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті (мотиваційний, комунікативно-мовленнєвий та особистісно-

рефлексійний) та їх рівні (високий, середній, низький). 

4. Обґрунтовано педагогічні умови, які у своїй єдності детермінують 

процес підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного вишу, забезпечують 

цілісність і динамічність його реалізації, відображають необхідність здійснення 

якісних змін в освітньому процесі на довишівському етапі навчання іноземних 

студентів фармацевтичного університету:  

- забезпечення комплексу заходів соціальної, комунікативно-

мовленнєвої та фахової адаптації іноземних студентів до навчання у 

фармацевтичному виші; 

- орієнтація змісту навчання іноземних студентів на процес формування 

їхньої готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін на 

підготовчому факультеті фармацевтичного вишу; 

- використання в процесі професійної підготовки іноземних студентів 

інтерактивних форм і методів навчання, спрямованих на підвищення 

пізнавальної активності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін. 

Визначено основні загальнодидактичні (індивідуального підходу, 

науковості, активності, комунікативності) та специфічні принципи (колективної 

взаємодії, комунікативності, професійної спрямованості, урахування 

національно-культурних особливостей іноземних студентів) підготовки 

іноземних студентів підготовчого факультету до подальшого навчання у ВНЗ 
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медичного чи фармацевтичного профілю. 

5. Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 

динаміку щодо рівнів готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. В експериментальній групі наявні значні позитивні 

зміни щодо перерозподілу рівнів готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін. 

Отримані результати доводять, що мету досягнуто, реалізовано визначені 

завдання, одержані наукові положення мають суттєве значення для теорії та 

практики підготовки майбутніх фахівців. Достовірність одержаних даних 

підтверджено методом математичної статистики (критерій Пірсона). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів аналізованої проблеми 

підготовки іноземних громадян до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у фармацевтичному навчальному закладі. Потребують подальших 

досліджень, зокрема, питання, які стосуються впровадження освітніх інновацій 

у підготовку іноземних громадян, розробки стратегії й тактики навчально-

методичного супроводу. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Рівні професійних умінь і навичок студентів контрольних та 

експериментальних груп 

 
Контрольна група 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ім’я студента Вихідний рівень 

на початку 

експерименту 

Контрольний 

зріз у середині 

експерименту 

Рівень 

сформованості  

в кінці 

експерименту 

1 Бу Даргам Тимур 1 3 5 

2 Жуань Юйцзе 0 2 3 

3 Геннун Дрісс 0 2 4 

4 Ітуа Нолен 0 2 3 

5 РеграгуіЛейла 0 3 3 

6 Халіл Раша Абдулджаліл 0 2 4 

7 Авні Набіль Хасан 0 2 3 

8 Мамедзаде Нихад Ельхан 

Огли 

0 2 3 

9 Хуссейн Мустафа Салім 0 3 4 

10 Аль Саммарраі Анмар 

Ібрахім 

0 3 3 

11 Аль Садун Ахмед Тауфік 0 2 3 

12 Мурід Усама 0 2 3 

13 Борджіа Отман 0 2 4 

14 Раіс Мохамед-Амін 0 3 3 

15 Буфарсі Сальва 0 2 3 

16 Ель Мессауді Ільхам 0 2 4 

17 Ісса Мохаммад 0 2 3 

18 Бен Сліман Омар 0 3 4 

19 Луазір Імад 1 4 5 

20 Касіді Іхсан 0 2 3 

21 Бурас Сулейман 0 2 4 

22 Равалісон Ленді 0 3 3 

23 Фам Тхі Фионг 0 2 4 

24 Ель Сіблані Аббас 0 2 4 

25 Хамзех Махмуд 0 2 4 

26 Лє Тхі Кіеу Лоан 0 3 3 

27 Лє Тхі Хай Ієн 0 2 3 

28 Лє Хоай Лонг 0 2 3 

29 Камаль Ахмад 0 2 3 

30 Сідані Фатме 0 3 3 

31 Бу Даргам Біляль 0 3 4 

32 Абд Алла Абд Алрахман 0 2 4 

33 Боаж Анас 0 2 3 

34 Фахді Сара 0 3 4 

35 Тазі Сальма 0 2 3 

36 Бенхіма Любна 0 3 3 
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37 Жнах Дуніа 0 2 4 

38 Абуалі Бутейна 0 2 3 

39 Ханжрі Аміна 0 2 3 

40 Бернакі Сара 0 3 4 

41 Сехейл Меріем 0 2 3 

42 Абуліатім Хаула 0 2 3 

43 Лаам Мохамед Ельаюбі 0 2 4 

44 Бентікук Мохам Амін 0 3 3 

45 Хадра Абд-Альнасер 0 2 3 

46 Садік Мохамед Рауф 0 2 4 

47 Хасан Мохамад 0 3 3 

48 Ратситсисон Томботсоа 0 2 3 

49 Хусін Ага Халіл 0 2 4 

50 Жумані Саід 0 2 3 

51 Ельхаттабі Лейла 1 3 5 

52 Лудійі Умаіма 0 2 3 

53 Суіб Сукейна 0 2 4 

54 Ель Хамдауі Каутар 0 2 3 

55 Ракутуаріманана Теліна 0 3 3 

56 Амеллал Салах 0 2 4 

57 Баяд Закарія 1 2 3 

58 Ельмашфу Мохамед Амін 0 2 3 

59 Баго Анас 0 3 4 

60 Туілеб Закарія 1 2 5 

61 Нассіф Одаі 0 2 3 

62 Ассуалма Хатім 0 2 4 

63 Малаайнін Мохамед-Алімам 0 3 3 

64 Мухенє Естер 0 2 3 

65 Абдулхуссін Мохаммед 

Кадім 

0 2 4 

66 Алі Акрам Хуссейн 0 2 3 

66 студентів 
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Експериментальна група 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

студента 

Вихідний рівень 

на початку 

експерименту 

Формувальний 

етап 

Рівень 

сформованості  

в кінці 

експерименту 

1 Хаддан Юнесс 0 2 4 

2 Саулажан Зубір 0 3 4 

3 Хассан Юнес 1 3 4 

4 Зін Ель Абідін Мохаммед 0 2 4 

5 Шкіріх  Бадр 0 3 4 

6 Ес-Салламі Абдельхак 0 2 5 

7 Гссаір Уссама 0 3 5 

8 М’Баркі Хінд 0 3 4 

9 Жабран Карім 0 2 4 

10 Ель Меслухі Жамаль 0 3 4 

11 Бархдауі Редуан 0 2 4 

12 Ель Амрі Закарія 1 3 5 

13 Ель Амрі Таха 1 3 5 

14 Убалхаж Бушра 0 2 4 

15 Абдуллах Хазер Фарід 0 2 4 

16 Куенай Табола Яннік 0 3 4 

17 Алхамдо Абдуллах 0 3 4 

18 Аль-Дурі Мохаммед 0 2 3 

19 Абдуллах Азхар Хасан 0 3 3 

20 Аль-Аззаві Карім 0 3 4 

21 Аль-Насер Хаідар  0 2 3 

22 Лагбані Уаіль 0 3 4 

23 Мунз Мохамад 0 2 4 

24 Хамзе Мухамад 0 2 4 

25 Еррамі Саміра 0 3 4 

26 Хужа Мохамед-Шуаіб 0 3 5 

27 Хібауі Аюб 0 2 5 

28 Аббуд Махмуд 0 3 5 

29 Уддін Мд Ала 0 2 4 

30 Дріф Абденур 0 3 4 

31 Мд Кавсар Алам 0 3 4 

32 Шахін Атійе Айбіке 0 2 5 

33 Язбек Мухамад 0 3 3 

34 Дібі Салу Серван 0 3 3 

35 Хадід Хамза 0 2 4 

36 Уідані Бассам 0 3 4 

37 Бен Ембарек Маруан 1 2 4 

38 Ищик Бекір Онур 0 3 5 

39 Тонго МунгуЖеоффрід 0 3 5 

40 Нцикабака Венсеслас 0 2 4 

41 Нана-Малула Роснай 0 3 4 

42 Монзер Хуссейн 0 2 3 

43 Баруті Мохаммед 0 3 4 

44 Раід Яхйа 0 3 4 

45 Абд-Ель-Кадер Саміра 0 2 5 
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Зафітіана 

46 Бусламат Сауссан 0 3 4 

47 Ханши Мохамед Амин 0 2 4 

48 Уаггаді Бравім  0 3 4 

49 ЕлБайді Хамза  0 2 5 

50 Лаббасі Юнесс 0 3 5 

51 Хафаіед Ясін 0 3 5 

52 Вамба Себастьен 0 2 4 

53 Тіентче Жижміні Ален 0 3 4 

54 Ханши Науфал 1 2 4 

55 Беншук Анас 0 3 4 

56 Аміну Уссама 0 3 4 

57 Раселма Рабах 0 2 4 

58 Белгербі Зохейр 0 3 5 

59 Ребіай Омар 0 2 5 

60 Баша  Мустафа 0 3 4 

61 Базне Ахмед Омар 0 3 5 

62 Мокрані Ісмаіл 0 2 4 

63 Ель Уалі Ікрам 0 3 4 

64 Ібн Татту Яссер 0 3 4 

65 Дехрауі Сафаа 0 2 4 

66 Бен Хіляль Суфіан 1 3 5 

67 Аль Дебс Хабіб 0 2 4 

68 Бен Ель Махі Абделла 0 3 4 

69 Ндонготу Діема 0 3 4 

70 Кенаві Мохаммед 0 2 4 

71 Бархдауі Редуан 0 3 4 
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Додаток Б 

Уважаемый студент! 

Анкетирование проводится с целью определения мотивации и степени 

адаптации к учебно-воспитательному процессу на подготовительном 

факультете в НФаУ. Внимательно прочитайте утверждения и выберите 

варианты, которые вам больше подходят. 

Группа______ дата__________пол_______ 
1. Почему ты выбрал подготовительный факультет НФаУ? 

1) мне нравится профессия фармацевта; 

2) посоветовали родители; 

3) хочу продолжить семейную традицию; 

4) тут учатся мои друзья;  

5) профессия современная, перспективная; 

6) мне все равно, где учится; 

7) встречи с людьми данной профессии, телепередачи, кино, газеты. 

2. Мое первое впечатление о НФаУ и подготовительном факультете? 

1) я в восторге от обстановки, лекций, традиций; 

2) тут интересно, содержательные лекции, чудесные преподаватели; 

3) обязательно продолжу образование по данному профилю; 

4) нравится, что здесь занимаются всесторонним образованием и воспитанием; 

5) очень большая нагрузка – тяжело; 

6) на подготовительном факультете хорошие традиции: я буду стараться их 

приумножить; 

7) есть желание бросить. 

3. Как прошла твоя адаптация? 

1) чудесно чувствую себя в новом коллективе; 

2) очень скучаю по родителям и друзьям; 

3) стараюсь четко выполнять все задания и чувствую, что вхожу в новую колею; 

4) у меня хорошие новые друзья, которые во всем помогают; 

5) нравится, что занимаюсь не только учебой, но и есть общественные поручения; 

6) благодарен всем, кто подготовил меня к самоорганизации; 

7) нравится, что начал самостоятельную жизнь, чувствую себя уверено; 

8) совсем не подготовлен к самостоятельной жизни; 

9) не успеваю записывать лекции. 

4. Твой новый коллектив? 

1) в группе прекрасный коллектив; 

2) нравится, что каждый имеет общественное поручение; 

3) мы еще не привыкли друг к другу; 

4) у нас складывается чудесный коллектив; 

5) какой будет новая группа – зависит от нас; 

6) есть такие, которым все равно, какие отношения в коллективе; 

7) нужно помочь тому, кому трудно, но у кого есть желание; 

8) мне тут не нравится; 

9) тут каждый за себя. 
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Addition B 

 

Dear student! 

 

Questioning is carried out for the purpose of determination of motivation and 

extent of adaptation to teaching and educational process at preparatory faculty to 

NFU. Attentively read statements and choose options which suit you more. 

 

Group ______ date __________ sex _______ 
 

 

1. Why you have chosen preparatory faculty of NFU? 

1) I like a profession – the pharmaceutist; 

2) parents have advised; 

3) I want to carry on family tradition; 

4) here my friends study;  

5) a profession – modern, perspective; 

6) to me all the same where studies; 

7) meetings with people of this profession, telecast, cinema, newspaper. 

 

2. My first impression about NFU and preparatory faculty? 

1) I am excited about a situation, lectures, traditions; 

2) here it is interesting, substantial lectures, wonderful teachers; 

3) I will surely continue education on this profile; 

4) it is pleasant that here are engaged in broad education and education; 

5) very big loading – it is heavy; 

6) at preparatory faculty good traditions: I will try to increase them; 

7) there is desire to throw. 

 

3. How was your adaptation? 

1) wonderfully I feel in new collective; 

2) very much I miss parents and friends; 

3) I try to perform accurately all tasks and I feel that I return to new normal; 

4) I have good new friends who help with everything; 

5) it is pleasant that I am engaged not only study, but also there are public instructions; 

6) he is grateful to all who prepared me for self-organization; 

7) it is pleasant that began independent life, I feel it is sure; 

8) it isn’t prepared for independent life at all; 

9) I don’t manage to write down lectures. 

 

4. How is your new collective? 

1) in group great collective; 

2) it is pleasant that everyone has a public assignment; 

3) we haven't got used to each other yet; 

4) we have a wonderful collective; 

5) what will be new group depends on us; 

6) we have groupmates which all the same the relations in collective; 

7) it is necessary to help the one for whom it is difficult, but who has a desire; 

8) it isn’t pleasant to me here; 

9) here everyone for. 
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Додаток В 

 

Уважаемый студент! 

 

Анкетирование проводится с целью определения мотивации и степени 

адаптации к учебно-воспитательному процессу на подготовительном 

факультете в НФаУ.  

 

Группа______ дата __________пол___________ 

Анкета 

1. Что заставляет Вас учиться? 

 

1.Учусь, потому что интересно на занятиях (назовите дисциплину)_______ 

2. Учусь, потому что заставляют родители. 

3.Учусь, потому что хочу получать высокие оценки. 

4.Учусь, чтобы подготовиться к будущей профессии. 

5. Учусь, потому что в наше время учатся все. 

6. Учусь, потому что хочу иметь авторитет среди друзей. 

7. Учусь, потому что нравится узнавать все новое. 

8. Учусь, потому что нравится преподаватель. 

9. Учусь, потому что хочу избежать плохих оценок и неприятностей. 

10. Учусь, потому что хочу больше знать. 

11. Учусь, потому что хочу быть лучшим студентом. 

 

2. По каким предметам труднее всего учится? (подчеркните) 

– русский язык…………………………– информатика 

– математика……………………………– страноведение 

– химия………………………………….– физика 

– биология 

3. Комфортно ли вы чувствуете себя в коллективе вашей группы? (ДА, НЕТ) 

 

4. Интересно ли вы проводите время со студентами вашей группы? (ДА, НЕТ) 

 

5. Какие предложения вы можете внести, чтобы учеба была для вас интереснее? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Addition V 

 

Dear student! 

 

Questioning is carried out for the purpose of determination of motivation and 

extent of adaptation to teaching and educational process at preparatory faculty to 

NFU. 

 

Group ______ date __________ sex _______ 

 

 

1. Why do you study? 

1. I study because it is interesting on occupations (call discipline) _______ 

2. I study because parents force. 

3. I study because I want to be highly appreciated. 

4. I study to be prepared for future profession. 

5. I study because presently all study. 

6. I study because I want to have authority among friends. 

7. I study because it is pleasant to learn all new. 

8. I study because the teacher is pleasant. 

9. I study because I want to avoid bad notes and troubles. 

10. I study because I want to know more. 

11. I study because I want to be the best student. 

 

2. In what objects most difficultly does study? (emphasize) 

– Russian……………………– informatics 

– mathematics………………– regional geography 

– chemistry…………………– physics 

– biology 

 

 

3. Whether comfortably you feel in group of your group? (Yes or not) 

 

 

4. Whether interestingly you spend time with students of your group? (Yes or not) 

 

 

5. What offers can you make that study was more interesting to you? 
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Додаток Г 

 

Анкета для викладачів з упровадження інноваційних технологій у 

підготовку іноземних студентів 

 

Шановний учаснику дослідження! 

Пропонуємо Вам дати відповіді на перелік питань, які допоможуть більш 

повно представити Ваше ставлення щодо впровадження педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес підготовки іноземних студентів. 

Уважно прочитайте питання й відзначте значком свій варіант відповіді. 

Заздалегідь дякуємо за участь. 

 

1. Чи впливають, на Вашу думку, інноваційні технології на якість 

засвоєння навчальної дисципліни? (один варіант відповіді) 

– так; 

– ні; 

– важко відповісти. 

2. Чи відчуваєте ви існування суттєвого розриву між викладанням 

навчальних дисциплін у ВНЗ та реальними вимогами до випускників 

підготовчих факультетів? (один варіант відповіді) 

– так; 

– ні; 

– важко відповісти. 

3. Як Ви ставитеся до впровадження інновацій у навчально-виховний 

процес вищого навчального закладу? (один варіант відповіді) 

– позитивно; 

– із зацікавленням; 

– байдуже; 

– негативно; 

– залежить від змісту кожної окремої дисципліни. 

4. Чи є зрозумілою Вам сутність поняття „інноваційні технології”? (один 

варіант відповіді) 

– так; 

– ні; 

– важко відповісти. 

5. Які інноваційні технології Ви бажали б випробувати для стимулювання 

своїх інтелектуальних здібностей і творчого потенціалу, кращого засвоєння 

знань? (кілька варіантів відповідей) 

– проблемна; 

– особистісно зорієнтована; 

– модульна; 

– інформаційно-комунікаційна; 

– дистанційного навчання;  
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– проектна; 

– інтернет-технологія; 

– тренінгові;  

– професійно зорієнтована; 

– інші_____________________________________________________; 

– не маю практики використання жодної з технологій.  

6. Яке Ваше ставлення до практики проведення занять із профільних 

дисциплін із застосуванням педагогічних технологій? (один варіант відповіді) 

– позитивне;  

– негативне;  

– важко відповісти. 

7. Які переваги, на Вашу думку, мають заняття, проведені із 

застосуванням інноваційних технологій, порівняно з традиційною? (кілька 

варіантів відповідей) 

– краще засвоєння матеріалу;  

– збільшення рівня самостійності студентів;  

– більший рівень мотивації та зацікавленості студентів; 

– підвищення творчого потенціалу студентів;  

– збільшення рівня впевненості/значущості серед студентів;  

– уважаю за найкращу традиційну форму навчання. 

8. Що, на Вашу думку, перешкоджає впровадженню інноваційних 

технологій навчання в навчальний процес ВНЗ? (один варіант відповіді) 

– недостатність часу для ознайомлення та проведення нових форм і 

методів викладання;  

– відсутність мотивації у викладачів для опанування нових форм і 

методів викладання;  

– байдуже ставлення студентів до дисципліни;  

– недостатність відповідної навчально-методичної бази;  

– недостатність матеріальної бази та технічного оснащення кафедр 

– істотних причин не виявлено.  

9. Які умови, на Вашу думку, необхідні для впровадження інновацій у 

навчальний процес? (один варіант відповіді) 

– залежить від творчої особистості науково-педагогічних працівників 

ВНЗ;  

– цілком відповідає умовам, які надає навчальний заклад;  

– нефінансова мотивація керівництвом;  

– зацікавленість студентів;  

– фінансова винагорода співробітників; 

– більший обсяг годин на аудиторні заняття.  

– інші ___________________________________ 
Відомості: 

Педагогічний стаж_______________ 

Стаж роботи з іноземними студентами________________ 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Д 

 

Результаты опроса: „Как прошла твоя адаптация?” в контрольной группе 

 

ответы контрольная группа – 

66 студентов 

 Количество 

студентов в 

начале 

эксперимента  

 

% 

количество 

студентов в 

конце 

эксперимента  

 

% 

Прекрасно чувствую себя в 

новой стране и новом 

коллективе 

7 10,61 6 9,09 

Скучаю по родным и 

друзьям 

 

3 4,54 2 3,03 

Хочу четко выполнять все 

задания и чувствую, что 

адаптация проходит 

спокойно 

5 7,57 3 4,54 

У меня хорошие новые 

друзья, которые помогают 

мне адаптироваться к жизни 

в новых условиях 

9 13,64 12 18,18 

Мне легче адаптироваться, 

поскольку кроме учебы я 

участвую в других 

мероприятиях 

7 10,61 11 16,64 

Адаптация прошла хорошо, 

благодаря предложенным 

мероприятиям 

12 18,18 15 22,74 

Адаптационные процессы в 

новой стране и в новом 

коллективе проходят трудно 

17 25,76 14 21,21 

Оказался не готов к 

адаптации в новых условиях 

6 9,09 3 4,54 

Вместе 66 100 66 100 
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Продовж. Додатка Д 

Результаты опроса: „Как прошла твоя адаптация?” в экспериментальной 

группе 

 

ответы экспериментальная группа 

71 студент 

 Количество 

студентов в 

начале 

эксперимента 

 

% 

количество 

студентов в 

конце 

эксперимента 

 

% 

Прекрасно чувствую себя в 

новой стране и новом 

коллективе 

4 5,63 3 4,23 

Скучаю по родным и 

друзьям 

3 4,23 2 2,82 

Хочу четко выполнять все 

задания и чувствую, что 

адаптация проходит 

спокойно 

5 7,04 4 5,63 

У меня хорошие новые 

друзья, которые помогают 

мне адаптироваться к 

жизни в новых условиях 

13 18,31 15 21,13 

Мне легче адаптироваться, 

поскольку, кроме учебы, я 

участвую в других 

мероприятиях 

14 19,72 18 25,35 

Адаптация прошла хорошо, 

благодаря предложенным 

мероприятиям 

16 22,53 19 26,76 

Адаптационные процессы в 

новой стране и в новом 

коллективе проходят 

трудно 

9 12,68 6 8,45 

Оказался не готов к 

адаптации в новых 

условиях 

7 9,86 4 5,63 

Вместе 71 100 71 100 
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Додаток Ж 

Методика „самооценка адаптивности” 

(модифицированный вариант методики С. И. Болтивця) 

Методика предусматривает ответы на 8 вопросов, каждый из которых 

имеет пять вариантов для выбора. Внимательно прочитайте вопросы и 

выберите один из вариантов ответов, который больше всего отвечает вашему 

эмоциональному состоянию, движению познавательных процессов. 

Внимательно прочитайте утверждения и выберите одно, которое вам больше 

подходит. 

1. Ваше понимание учебного материала 

1.1. То, что изучается на занятиях, мне совсем не понятно. 

1.2. Из того, что изучается на занятиях, я усвоил только отдельные 

понятия, вопросы. 

1.3. Я понимаю то, что изучается, но мне тяжело его изложить. 

1.4. Я могу изложить изученное, когда учебный материал связан с тем, 

что я знаю. 

1.5. Если даже учебный материал абсолютно новый и кажется очень 

тяжелым, неожиданно приходит мысль, которая помогает проникнуть в его 

содержание. 

2. Как вы используете учебную помощь? 

2.1. Любой из наводящих вопросов преподавателя еще больше 

запутывает меня. 

2.2. Я чувствую облегчение, когда преподаватель помогает начать ответ 

или подсказывает те понятия, которые постоянно забываются, хотя я их 

понимаю. 

2.3. Во время ответа я рассчитываю на помощь преподавателя, поскольку 

самому полностью мне тяжело ответить на вопрос. 

2.4. Помощь преподавателя, конечно, способствует качественному 

исполнению задания, хотя без помощи я могу выполнить все правильно, но не в 

полном объеме. 

2.5. Помощь преподавателя дает возможность еще раз убедится, что 

задание я выполняю правильно. 

3. Помогает ли вам образец или уже усвоенный способ учебной 

деятельности для выполнения подобного задания? 

3.1. Нет, это не может мне помочь. 

3.2. По образцу или уже усвоенным мне способом я попробую выполнить 

задания хотя бы частично. 

3.3. По образцу или уже усвоенным мне способом я попробую выполнить 

задания, если преподаватель будет постоянно мне помогать. 

3.4. Образец или усвоенный способ действий служит мне надежной 

помощью, но в отдельных трудных случаях рассчитываю на помощь 

преподавателя. 

3.5. Я легко и быстро выполняю задания, если имею образец или способ 

выполнения задания мне известен. 

4. Интересно ли вам учится? 
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4.1. Нет, ни одно из учебных заданий не вызывает у меня интерес. 

4.2. Иногда интересно выполнять только отдельные задания, однако, 

начав работу, очень часто не хочется ее продолжать. 

4.3. Учится интересно, если только преподаватель постоянно 

поддерживает интерес объяснениями, шутками, словами одобрения. 

4.4. Большинство заданий по своей сути – интересные, поэтому только 

некоторые я не выполнил до конца. 

4.5. Для меня любое учебное задание интересно, но чем оно сложнее, тем 

лучше. 

5. Какая у вас работоспособность в учебном процессе? 

5.1. В основном я чувствую себя истощенным и поэтому не могу даже 

начать выполнение задания. 

5.2. Начав работу, я чаще всего чувствую усталость, и поэтому это 

начинает отвлекать мое внимание. 

5.3. Даже днем чувствую усталость, сонливость, и поэтому, чтобы 

успешно учится, мне нужны большие перерывы в работе. 

5.4. Я чувствую себя работоспособным в течение всех занятий, но на 

последних продуктивность мышления немного снижается. 

5.5. У меня высокая работоспособность, которая не изменяется в течение 

всего дня. 

6. Какое у вас настроение? 

6.1. Когда я думаю об университетских делах, меня всегда охватывает 

беспокойство, а иногда и страх. 

6.2. Утром, перед посещением университета, меня часто что-то пугает и 

беспокоит, но в университете это проходит. 

6.3. В университете я чувствую себя неуверенно и в основном желаю, 

чтобы меня меньше замечали и преподаватели, и однокурсники. 

6.4. В университете я спокойный и уравновешенный, потому что знаю, 

чего хочу и как этого достичь. 

6.5. В университете мне приятно учится, особенно когда на занятиях 

преподаватель обращает на меня внимание, привлекает к работе, вызывает 

отвечать перед аудиторией. 

7. Бывают ли у вас головные боли? 

7.1. На занятиях я чувствую постоянные сильные головные боли. 

7.2. Головные боли на занятиях возникают часто. 

7.3. Да, иногда у меня болит голова. 

7.4. Правда, иногда у меня болит голова, но это быстро проходит. 

7.5. Нет, голова на занятиях никогда не болит. 

8. Какой у Вас сон? 

8.1. Меня часто мучает бессонница, во сне говорю слова и фразы. 

8.2. У меня неспокойный сон, я часто просыпаюсь, потом долго не могу 

уснуть. 

8.3. Сон бывает неспокойный, это случается редко. 

8.4. Вспоминаю, один или два раза был неспокойный сон, но все прошло. 

8.5. Сон великолепно восстанавливает мои силы. 
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Addition J 

 

The technique provides answers to 8 questions, each of which has five options for the 

choice. Attentively read questions and choose one of possible answers most of which 

of all answers your emotional state, the movement of informative processes. 

Attentively read statements and choose one which suits you more. 

 

1. Your understanding of a training material. 

1.1. What is studied on occupations isn't clear to me at all. 

1.2. From what is studied on occupations I have acquired only separate concepts, 

questions. 

1.3. I understand what is studied, but it is heavy to me to state him. 

1.4. I can state studied when the training material is connected with what I know. 

1.5. Even if the training material absolutely new also seems very heavy, the thought 

which helps to get into his contents unexpectedly comes. 

 

2. How do you use the educational help? 

2.1. Any of leading questions of the teacher, confuses me even more. 

2.2. I lighten when the teacher helps to begin the answer or prompts those concepts 

which are constantly forgotten though I understand them. 

2.3. During the answer I count on the help of the teacher as most completely it is 

heavy to me to answer a question. 

2.4. The help of the teacher, of course, promotes high-quality execution of a task 

though unaided I can execute everything correctly, but not in full. 

2.5. The help of the teacher gives the chance, will once again be convinced that I 

perform a task correctly. 

 

3. Whether the sample or already acquired way of educational activity for 

performance of a similar task helps you? 

3.1. No, it can't help me. 

3.2. On a sample or the way which is already acquired to me I will try to perform 

tasks, at least partially. 

3.3. On a sample or the way which is already acquired to me I will try to perform 

tasks if the teacher constantly helps me. 

3.4. The sample or the acquired way of actions serves me as the reliable help, but in 

separate hard cases I count on the help of the teacher. 

3.5. I easily and quickly perform tasks if I have a sample or the way of performance 

of a task is known to me. 

 

4. Whether interestingly studies you? 

4.1. No, any from educational tasks doesn't attract interest of me. 

4.2. It is sometimes interesting to perform only separate tasks, however having begun 

work, very often there is no wish to continue it. 

4.3. Studies interestingly if only the teacher constantly maintains interest 

explanations, jokes, the words of approval. 
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4.4. The majority of tasks in essence - interesting therefore only I haven't executed 

some up to the end. 

4.5. Any educational task is interesting to me, but the it – is more difficult - the 

better. 

 

5. What working capacity at you in educational process? 

5.1. Generally I feel exhausted and therefore I can't even begin performance of a task. 

5.2. Having begun work, I most often feel fatigue and therefore it begins to distract 

my attention. 

5.3. Even I feel in the afternoon fatigue, drowsiness and therefore that successfully 

studies, I need big breaks in work. 

5.4. I feel efficient during all occupations, but on the last, the efficiency of thinking 

decreases a little. 

5.5. I have a high performance which doesn't change throughout the day. 

 

6. What mood at you? 

6.1. When I think of university affairs, I am covered always by concern, and 

sometimes and fear. 

6.2. In the morning, before visit of the university often something frightens me and 

disturbs, but it passes in the university. 

6.3. At the university I feel uncertainly and generally I wish that I was noticed less by 

both teachers and classmates. 

6.4. At the university I quiet and balanced because I know what I want and as it to 

reach. 

6.5. At the university pleasantly studies me, especially when on occupations the 

teacher pays attention to me, involves, causes to answer to audience. 

 

7. Whether there are at you headaches? 

7.1. On occupations I feel constant severe headaches. 

7.2. Headaches on occupations arise often. 

7.3. Yes, sometimes I have a headache. 

7.4. However, sometimes I have a headache, but it quickly passes. 

7.5. No, the head on occupations never hurts. 

 

8. What dream at you? 

8.1. I am often tormented by insomnia, in sleep talk words and phrases. 

8.2. I have a troubled sleep, I often wake up, then I can't long fall asleep. 

8.3. The dream happens restless, it happens seldom. 

8.4. I remember, one or two times there was a troubled sleep, but everything has 

passed. 

8.5. The dream perfectly restores my forces. 
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Додаток З 

 

Результати оцінювання рівня адаптації студентів підготовчого факультету 

НФаУ за методикою „Самооцінка адаптивності”  

С. Болтівця” 

(кількість опитаних – 71) 

 

Рівень адаптованості Кількість 

досліджуваних 

Відсоток 

досліджуваних, % 

Виражений рівень адаптації 18 25,35 

Первинний рівень адаптації 15 21,13 

Помірний рівень адаптації 38 53,52 

Разом 71 100 

 

Методика „Самооцінка адаптивності” передбачала визначення рівня 

адаптованості студента на етапі завершення навчання на підготовчому 

факультеті. Ця методика дає загальну картину результатів комплексного 

процесу адаптації студентів на етапі завершення навчання на підготовчому 

факультеті до умов навчання.  

Більшість досліджуваних студентів (53,52%) мають помірний рівень 

адаптованості, 15 студентів – первинний; 18 респондентів мають високий 

рівень адаптованості, що є досить суттєвим та значним показником. 
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Додаток К 

 

Модифицированный вариант методики Т. Дубовицкой 

„Диагностика уровня профессиональной направленности студентов” 

Тест-опросник для определения уровня профессиональной 

направленности (УПН) студентов. 

Цель методики – определение уровня профессиональной направленности 

студентов, проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению 

профессией. 

 
Вопросы Верно 

 + + 

Пожалуй, 

верно + 

Пожалуй, 

неверно – 

Неверно 

– – 
1. Каждый человек должен иметь 

возможность получить ту профессию, 

которая ему нравится, соответствует 

его интересам и склонностям 

    

2. Если бы мне представилась 

возможность начать учиться заново, то 

я выбрал бы ту же профессию, 

которую сейчас получаю 

    

3. Вынужденно учусь на данном 

факультете в силу определенных 

обстоятельств, а не из желания 

получить профессию 

    

4. Мое желание получить данную 

профессию и работать по ней является 

достаточно стойким и обоснованным 

    

5. Учусь прежде всего для того, чтобы 

получить высшее образование, 

получаемая профессия мне 

малоинтересна 

    

6. Вижу мало хорошего для себя в 

моей будущей профессии 
    

7. Мои увлечения и занятия в 

свободное время связаны с будущей 

профессией 

    

8. В мире существует много других 

профессий, которые нравятся мне 

значительно больше, чем моя будущая 

профессия 

    

9. По собственной инициативе читаю 

дополнительную литературу, 

имеющую отношение к будущей 

профессии 

    

10. После окончания учебы буду 

дальше совершенствоваться и 

повышать квалификацию по 

получаемой сейчас профессии, чтобы 

работать по ней более эффективно 

    

11. Получаемая мною профессия и 

работа по ней вряд ли принесут мне в 

будущем моральное удовлетворение 

    

12. Постараюсь предпринять все 

необходимые меры, чтобы не работать 
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по профессии  
13. Даже если это будет трудно, по 

окончании учебы буду стремиться 

найти работу (или работать) по 

получаемой сейчас профессии  

    

14. На данный момент работаю (или 

хочу найти роботу) по получаемой 

мной профессии 

    

15. У меня нет желания работать по 

получаемой профессии 
    

16. При случае стремлюсь 

познакомиться с работой специалистов 

в области моей будущей профессии 

    

17. Если я и буду работать по 

получаемой сейчас профессии, то 

недолго 

    

18. Работа по получаемой профессии 

позволит мне в будущем в полной мере 

проявить себя, свои способности 

    

19. По окончании учебы приобрету 

другую профессию и буду работать по 

ней 

    

20.В жизни человека не все зависит от 

него самого, и ему приходится иногда 

мириться с обстоятельствами 

    

 

 

Ключ 

да 2 4 7 9 10 13 14 16 18 
нет 3 5 6 8 12 12 15 17 19 

 

 

Анализ результатов:  

0 – 4 балла – низкий уровень профессиональной направленности; 

5 – 13 баллов – средний уровень профессиональной направленности; 

14 – 18 – высокий уровень профессиональной направленности. 
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Додаток Л 

Тексти професійно зорієнтованого спрямування 
 

Кровь 

Группы клеток и неклеточное вещество, обладающие общим строением и общими 

функциями, называются тканями. Кровь – это вид ткани. 

Кровь представляет собой жидкость, которая циркулирует в кровеносной системе 

животных и человека и обеспечивает обмен веществ организма со средой. 

В состав крови входит неклеточное вещество – плазма, в которой находятся красные 

кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца (лейкоциты), а также кровяные 

пластинки. 

Плазма – это бесцветная жидкость, которая содержит 90 – 93% воды и 7 – 10% сухого 

вещества (органические и минеральные соединения). 

Эритроциты представляют собой неподвижные клетки в форме диска без ядра. 

Значение эритроцитов заключается в том, что они переносят кислород. 

В отличие от эритроцитов лейкоциты представляют собой подвижные клетки. Они 

имеют ядро. Лейкоциты защищают организм от микробов, которые проникают в кровь и 

ткани. Лейкоциты захватывают их и переваривают. 

Тромбоциты – это бесцветные тельца округлой, овальной или неправильной формы. 

Тромбоциты содержат особое вещество, которое выделяется при их разрушении. Под 

действием этого вещества растворимый в плазме белок превращается в нерастворимый, 

образует тромб и закупоривает раны. В результате этого кровотечение прекращается. 

Тромбоциты принимают активное участие в свертывании. 

Кровь выполняет в организме различные функции: транспортную, защитную, 

терморегуляторную. 

1.Что называется тканями? 

2. Что представляет собой кровь? 

3. Что представляет собой плазма? 

4. Какую функцию выполняют лейкоциты? 

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 

Клетка 

Клетка – это элементарная единица живого организма. Как молекулы состоят из 

атомов, так и живые организмы состоят из клеток. 
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Живая клетка, растительная или животная, состоит из цитоплазмы, ядра и оболочки. 

Цитоплазма – это прозрачная, бесцветная жидкость, которая состоит из воды, органических 

и неорганических веществ. В цитоплазме находятся органоиды клетки, которые выполняют 

различные функции, например, клеточный центр участвует в делении клеток, митохондрии – 

энергетические станции клетки. В цитоплазме растительной клетки находятся хлоропласты. 

Хлорофилл, который содержится в хлоропластах, обеспечивает зеленый цвет растений. 

Хлоропласты осуществляют процесс фотосинтеза. 

Ядро – важный компонент клетки. Без ядра клетка погибает. Ядро регулирует все 

процессы жизнедеятельности клетки. 

Живые клетки сходны между собой не только по общему строению, но и по 

некоторым общим функциям. Но также внутри одного организма клетки могут иметь разные 

размеры, форму и функции. 

Физико-химические свойства клеток связаны с химическим составом. В состав клетки 

входят органические вещества: жиры, углеводы и неорганические вещества: минеральные 

соли и вода. Химический состав клетки в процесс ее жизнедеятельности изменяется: одни 

вещества в ней образуются, другие разрушаются. Это обеспечивает рост клетки. В 

результате роста и размножения клеток происходит рост организма. 

1. Что такое клетка? 

2. Из чего состоит клетка? 

3. Почему ядро является важным элементом клетки? 

4. Что входит в состав клетки? 

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 

Растение как единое целое 

Каждый живой организм рассматривается как единое целое. 

Размножение растений. Основная биологическая функция живого организма – 

размножение. Однолетние и некоторые многолетние растения размножаются один раз в 

жизни. После этого их материнский организм отмирает (бамбук, некоторые виды пальм и 

др.). В других случаях размножение происходит много раз (многолетние травы, деревья и 

кустарники). Растения размножаются семенами и вегетативным путем. 

Рост растений. Растение растет, значит, организм находится в движении, так при этом 

идет деление клеток. В новых клетках цитоплазма находится в движении. Растение может 

поворачиваться в сторону солнца. Под действием тепла, наступления дня или ночи цветки 

некоторых растений могут закрываться и открываться. Взаимосвязь подземной и надземной 

частей обеспечивает жизнь растению как организму. 
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Питание растений. Для жизни растений необходима вода, минеральные соли, воздух, 

свет, тепло. Без воды жизнь растений невозможна. Вода является составной частью 

цитоплазмы и клеточного сока, всех структурных компонентов клетки. Среди химических 

веществ живой клетки вода составляет 80%.Такое большое количество воды объясняется 

тем, что она обладает свойством растворять многие вещества. Все физиологические функции 

клетки происходят в водной среде. 

Значение воды для жизни растений. Вода необходима растениям для роста и 

развития, для фотосинтеза и других физиологических и биохимических процессов, которые 

протекают в нем. 

1. Какая основная биологическая функция живого организма? 

2. Сколько размножаются растения? 

3. Как растут растения? 

4. Как питаются растения? 

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 

Характеристика металлов 

Большинство химических элементов являются металлами. В природе металлы 

встречаются как в свободном состоянии, так и главным образом в виде химических 

соединений с другими элементами. 

Металлы характеризуются высокой пластичностью, характерным блеском, имеют 

обычный серый цвет, непрозрачны. Металлы обладают хорошей электрической 

проводимостью. Наибольшая электропроводность – у серебра и меди. 

Для всех металлов, кроме ртути и франция, обычным состоянием является твердое. 

Температура плавления и кипения металла разнообразна. Металлы, которые плавятся при 

температуре выше 100 С, называются тугоплавкими, ниже – легкоплавкими. Самый 

тугоплавкий металл – вольфрам, температура его плавления 341 С. 

Металлы отличаются по твердости. Самый твердый металл – хром, а самый мягкий – 

калий, рубидий и цезий. Эти мягкие металлы можно легко резать ножом. Металлы имеют 

кристаллическое строение. 

Атомы металлов легко отдают валентные электроны и переходят в положительно 

заряженные ионы. Поэтому металлы являются восстановителями. Эта способность является 

их главным химическим свойством. Металлы могут образовывать химические соединения 

между собой. 

Металлы широко используют в современной  промышленности. 

1. В каком состоянии встречаются металлы в природе? 
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2. Какими физическими свойствами обладают металлы? 

3. Какое главное химическое свойство металла? 

4. Где используют металлы? 

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 

Вещества и их изменения 

Что такое вещество? В химии веществом называют каждый вид материи, который 

обладает при определенных условиях постоянными физическими свойствами, например, 

вода, железо, сера, кислород – это различные вещества. При исследовании серы мы видим, 

что она представляет собой хрупкие кристаллы светло-желтого цвета, которые не 

растворяются в воде. Сера плавится при температуре 112,8 С. Это характерные физические 

свойства серы. 

Если необходимо установить свойства вещества, нужно иметь его в чистом виде. 

Даже очень небольшое содержание в одном веществе другого вещества сильно изменяет 

некоторые свойства, например, содержание в цинке сотых долей процента железа ускоряет 

взаимодействие цинка с соляной кислотой в сотни раз. 

Однако в природе вещества в чистом виде практически не встречаются. 

Природные вещества представляют собой смеси, состоящие из многих различных 

веществ. Так, природная вода содержит растворенные в ней соли и газы. Чистое вещество 

всегда однородно, а смеси могут быть однородными и неоднородными. Однородными 

смесями называются смеси, в которых нельзя обнаружить частицы вещества, потому что они 

имеют очень малые размеры. Такими смесями являются смеси газов, многие жидкости, 

некоторые сплавы металлов. 

Изменения происходят постоянно, например, свинец при длительном нагревании на 

воздухе превращается в оксид свинца, т.е. новое вещество. Явления, при которых из одних 

веществ образуются другие, новые вещества, называются химическими явлениями. 

1. Что называется веществом в химии? 

2. Какими свойствами обладает сера? 

3. Что представляют собой природные вещества? 

4. Что называется химическими явлениями? 

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 



 253 

Додаток М 

Тексти для самостійної роботи 

Химия 

Химия – это наука о веществах. Вещества по составу делятся на две группы: простые 

вещества и сложные вещества. Вещества, которые состоят из атомов одного элемента, 

называются простыми. Вещества, которые содержат атомы разных элементов, называются 

сложными. Например, кислород (О2) – это простое вещество, а вода (Н2О) – это сложное 

вещество. Вода (Н2О) содержит атомы разных элементов – два атома водорода (Н) и один 

атом кислорода (О).  

Мел (CaCO3) – это сложное вещество. Оно состоит из одного атома кальция (Ca), 

одного атома углерода (С) и трёх атомов кислорода (О). 

Некоторые химические элементы образуют несколько простых веществ, например, 

элемент фосфор (Р) образует три разных вещества: белый фосфор, красный фосфор и чёрный 

фосфор. 

Ответьте на вопросы:  

1. Что такое химия?  

2. Какие вещества называются простыми?  

3. Какие вещества называются сложными?  

4. Какие простые вещества вы знаете? Почему они называются простыми? 

5. Какие сложные вещества вы знаете? Почему они называются сложными?  

6. Какие простые вещества образует фосфор? 

7. Составьте план. 

8. Прочитайте и перескажите текст. 

Физические и химические явления 

Химия изучает вещества и их превращения. Существует очень много веществ. 

Каждое вещество имеет свои свойства, например, сахар и мел. Это твердые вещества белого 

цвета. Они не имеют запаха. Сахар растворяется в воде. Мел в воде не растворяется. Сахар – 

сладкий. Мел – не имеет вкуса. 

Агрегатное состояние (твёрдое, жидкое, газообразное), цвет, запах, растворимость в 

воде – это физические свойства вещества. 

Любое изменение в природе – это явление. Растворение сахара в воде, кипение воды, 

движение человека – это явления. Различают физические и химические явления. 

При физических явлениях новые вещества не образуются. Изменяются только 

отдельные свойства: агрегатное состояние при кипении воды (вода жидкая превращается в 
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воду газообразную), форма тела (кусок мела превращается  в порошок). Сами вещества не 

изменяются. Это физические явления. 

Химические явления – это явления, при которых образуются новые вещества с 

новыми свойствами, например, при горении серы выделяется теплота и образуется новое 

вещество – газ с неприятным запахом. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что изучает  химия? Какие свойства веществ вы знаете? 

2. Опишите физические свойства следующих веществ: воды, соли, серебра, золота. 

3. Что такое явления?   

4. Какие вы знаете явления? 

5. Какие это явления (физические или химические): 

а) замерзание воды; б) плавление железа; в) горение спирта; г) растворение магния в 

серной кислоте? 

6. Что изменится, если: а) кусок мела превратить в порошок; б) расплавить металл? 

7. Составьте план. 

8. Прочитайте и перескажите текст. 

Периодический закон и периодическая система 

химических элементов 

Периодическая система элементов (таблица Менделеева) – классификация 

химических элементов, которая позволяет выявить зависимость их различных свойств от 

числа протонов в атомном ядре. Первоначально система разработана русским химиком 

Д. И. Менделеевым на основании открытого им в 1869 году периодического закона 

зависимости свойств элементов от атомной массы и является его графическим выражением. 

Каждый элемент занимает определенное место в таблице Менделеева: 

12  порядковый номер (атомный номер) 

Mg  символ элемента 

24.305  атомная масса 

МАГНИЙ  название элемента 

 

Периодическая система состоит из периодов и групп. 

Период – это горизонтальная строка. Всего в таблице 7 периодов. Первый, второй и 

третий периоды (1, 2, 3) состоят из одного ряда и называются малыми. 4, 5 и 6 периоды 

состоят из двух рядов и называются большими. 7 период состоит из одного ряда 

(незаконченный). 
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Группа – это вертикальный столбец. Всего восемь групп. Номер группы обозначен 

римскими цифрами (I, II, III …). Каждая группа состоит из двух подгрупп: главной (А) и 

побочной (В). 

В главную подгруппу (А) входят элементы малых и больших периодов. 

В побочную подгруппу (В) входят элементы только больших периодов. 

Например, в первом периоде находятся только два элемента: водород и гелий. В 

первой группе (I) 

главная подгруппа (I A): H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr; 

побочная подгруппа (I B): Cu, Ag, Au. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что называется периодом? Сколько периодов в периодической системе? 

2. Какие периоды называются малыми и какие большими? 

3. Что называется группой? Сколько групп в периодической системе? 

4. Из каких подгрупп состоит каждая группа?  

5. Составьте план. 

6. Прочитайте и перескажите текст. 

 

Понятие о растворах. Концентрация вещества в растворе 

Раствор – это гомогенная система, которая состоит из двух или более компонентов: 

растворённого вещества и растворителя. 

Растворителем считают тот компонент, которого в системе больше. 

Раствор, в котором данное вещество больше не растворяется при данной температуре, 

называют насыщенным. Раствор, в котором данное вещество еще может растворяться при 

данной температуре, называют ненасыщенным. 

Растворимость вещества при данной температуре определяется массой этого 

вещества, которая может раствориться в 100 г растворителя, образуя при данной 

температуре насыщенный раствор. 

Основным параметром состояния раствора, кроме температуры и давления, является 

его состав. 

Состав раствора можно выразить долей растворённого вещества или концентрацией. 

Массовая доля определяется отношением массы растворённого вещества к массе 

раствора. Массовую долю выражают в долях единицы или процентах (например, 0.5 или 

50%) и обозначают буквой  (омега). Массовая доля, выраженная в процентах, показывает, 

сколько граммов растворенного вещества находится в 100 г раствора, например, (NaCl) = 

15%.  
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Концентрация растворённого вещества показывает количество или массу 

растворённого вещества, содержащееся в единице массы или единице объёма раствора. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие способы выражения состава раствора вы знаете? 

2. Определите массу соли, необходимую для приготовления 1л 5%-ного раствора, 

плотность которого  = 1.1 г/мл. 

3. К раствору массой 200 г с массовой долей вещества 15% добавили 100 г воды. 

Определите массовую долю вещества в полученном растворе. 

4. Составьте план. 

5. Прочитайте и перескажите текст. 

 

Испарение и кипение 

Если оставить незакрытым сосуд с водой, то через некоторое время вода испарится. 

Если проделать тот же опыт с этиловым спиртом или бензином, то процесс происходит 

несколько быстрее. Если кастрюлю с водой нагревать на достаточно мощной горелке, то вода 

закипит. Процесс парообразования состоит в превращении жидкости в пар.  

Существует два вида парообразования – испарение и кипение. 

Испарением называют парообразование с поверхности жидкости. Объяснить 

испарение можно следующим образом. При соударениях скорости молекул меняются. Часто 

находятся молекулы, скорость которых настолько велика, что они преодолевают притяжение 

соседних молекул и отрываются от поверхности жидкости. Так как даже в небольшом объёме 

жидкости очень много молекул, такие случаи получаются довольно часто. Идёт постоянный 

процесс испарения. 

Отделившиеся от поверхности жидкости молекулы образуют над ней пар. Некоторые 

из них вследствие хаотического движения возвращаются обратно в жидкость. Поэтому 

испарение происходит быстрее, если есть ветер, так как он уносит пар в сторону от жидкости 

Поэтому в закрытом сосуде испарение быстро прекращается: количество „оторвавшихся” за 

единицу времени молекул становится равно количеству „вернувшихся” в жидкость. 

Интенсивность испарения зависит от рода жидкости: чем меньше притяжение между 

молекулами жидкости, тем интенсивнее испарение. Чем больше жидкости, тем больше 

молекул имеют возможность покинуть её. Значит, интенсивность испарения зависит от 

площади поверхности жидкости. При повышении температуры скорости молекул 

возрастают. Поэтому чем выше температура, тем интенсивнее испарение. 
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При парообразовании молекулы, которые отделились от жидкости, уносят из неё 

часть внутренней энергии. Поэтому при испарении жидкость охлаждается. 

Процесс кипения заключается в интенсивном парообразовании, которое происходит в 

результате нагревания жидкости, образования в ней пузырьков пара, всплывающих на 

поверхность и разрывающихся. Во время кипения температура жидкости остаётся 

постоянной. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что называется испарением? 

2. В чем состоит процесс парообразования? 

3. От чего зависит интенсивность испарения? 

5. В чем заключается процесс кипения? 

6. Составьте план. 

7. Прочитайте и перескажите текст. 
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Додаток Н 

Творче завдання на тему: „Чому я обрав професію фармацевта?” 

Мета: формування готовності студентів до вибору майбутньої професії; 

закріплення навичок писемної мови; закріплення досвіду самостійної роботи з 

російсько-англійським словником; використання цього мовного матеріалу в 

мовній практиці. 

Завдання: 

– oсмисліть вибір своєї майбутньої професії; 

– подумайте, що ви знаєте про свою майбутню професію; 

– складіть план твору на тему „Чому я обрав професію фармацевта”; 

– відберіть за допомогою словника потрібний вам мовний матеріал. 

Рекомендований план роботи з написання твору: 

1. У якій сім’ї ви народилися? 

2. Ким мріяли стати в дитинстві? Чому? 

3. Куди ви хотіли вступити після закінчення школи? 

4. Що радили вам батьки?  

5. Коли й чому ви змінили свій вибір?  

6. Що ви думаєте про професію фармацевта?  

7. Як ви мрієте допомагати людям?  

8. Що кажуть вам батьки про вашу майбутню професію?  

9. Яким фармацевтом ви хочете стати?  

10. Де ви хочете працювати? 

11. Що ви думаєте про своє майбутнє?  

Рекомендований обсяг роботи: 1 – 1,5 сторінки.  

Критеріями оцінки є: знання лексико-граматичного матеріалу, 

відповідного запропонованій темі; уміння працювати зі словником. 
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Додаток П 

 

Готовність студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін 

студентів контрольних та експериментальних груп 

 

Контрольна група 
 

№ 

п/п 

прізвище та ім’я 

студента 

сприймання 

професійної 

інформації 

усна 

комунікація  

письмова 

комунікація 

володіння 

професійним 

стилем 

мовлення 

1 Бу Даргам Тимур 3 3 4 3 

2 Жуань Юйцзе 3 3 2 3 

3 Геннун Дрісс 3 4 4 3 

4 Ітуа Нолен 2 3 3 3 

5 Реграгуі Лейла 3 3 2 2 

6 Халіл Раша 

Абдулджаліл 

3 4 3 4 

7 Авні Набіль Хасан 3 3 3 3 

8 Мамедзаде Нихад 

Ельхан Огли 

2 2 3 3 

9 Хуссейн Мустафа 

Салім 

3 3 4 4 

10 Аль Саммараі Анмар 

Ібрахім 

3 3 3 3 

11 Аль Садун Ахмед 

Тауфік 

2 3 3 3 

12 Мурід Усама 2 3 3 3 

13 Борджіа Отман 3 3 3 4 

14 Раіс Мохамед-Амін 3 3 3 3 

15 Буфарсі Сальва 3 3 3 3 

16 Ель Мессауді Ільхам 4 4 3 4 

17 Ісса Мохаммад 3 3 3 3 

18 Бен Сліман Омар 4 4 4 4 

19 Луазір Імад 4 5 5 5 

20 Касіді Іхсан 3 3 3 3 

21 Бурас Сулейман 4 3 3 4 

22 Равалісон Ленді 3 3 2 3 

23 Фам Тхі Фионг 3 4 4 4 

24 Ель Сіблані Аббас 4 4 4 4 

25 Хамзех Махмуд 3 4 4 4 

26 Лє Тхі Кіеу Лоан 3 3 3 3 

27 Лє Тхі Хай Ієн 3 3 3 3 

28 Лє Хоай Лонг 2 2 3 3 

29 Камаль Ахмад 3 3 3 3 

30 Сідані Фатме 3 3 3 3 

31 Бу Даргам Біляль 4 4 3 4 

32 Абд Алла Абд 

Алрахман 

4 4 4 3 
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33 Боаж Анас 3 3 3 3 

34 Фахді Сара 4 4 4 4 

35 Тазі Сальма 3 3 3 3 

36 Бенхіма Любна 3 3 3 3 

37 Жнах Дуніа 4 4 4 4 

38 Абуалі Бутейна 3 3 3 3 

39 Ханжрі Аміна 3 3 3 3 

40 Бернакі Сара 4 4 4 4 

41 Сехейл Меріем 3 3 3 3 

42 Абуліатім Хаула 3 3 3 3 

43 Лаам Мохамед 

Ельаюбі 

4 4 4 4 

44 Бентікук Мохам 

Амін 

3 3 3 3 

45 Хадра Абд-Альнасер 3 3 3 3 

46 Садік Мохамед Рауф 4 4 4 4 

47 Хасан Мохамад 3 3 3 3 

48 Ратситсисон 

Томботсоа 

3 3 3 3 

49 Хусін Ага Халіл 4 4 4 4 

50 Жумані Саід 3 3 3 3 

51 Ельхаттабі Лейла 4 5 4 5 

52 Лудійі Умаіма 3 3 3 3 

53 Суіб Сукейна 4 4 4 4 

54 Ель Хамдауі Каутар 3 3 3 3 

55 Ракутуаріманана 

Теліна 

2 3 3 3 

56 Амеллал Салах 4 4 4 4 

57 Баяд Закарія 3 3 3 3 

58 Ельмашфу Мохамед 

Амін 

2 3 3 3 

59 Баго Анас 4 4 3 4 

60 Туілеб Закарія 5 5 5 5 

61 Нассіф Одаі 3 3 3 3 

62 Ассуалма Хатім 4 4 4 4 

63 Малаайнін Мохамед-

Алімам 

3 3 3 3 

64 Мухенє Естер 2 3 3 3 

65 Абдулхуссін 

Мохаммед Кадім 

4 3 3 4 

66 Алі Акрам Хуссейн 3 3 3 3 
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Експериментальна група 

 

№ 

п/п 

прізвище та ім’я 

студента 

сприймання 

професійної 

інформації 

усна 

комунікація  

письмова 

комунікація 

володіння 

професійним 

стилем 

мовлення 

1 Хаддан Юнесс 4 4 4 4 

2 Саулажан Зубір 4 4 4 4 

3 Хассан Юнес 4 4 4 4 

4 Зін Ель Абідін 

Мохаммед 

4 4 4 4 

5 Шкіріх Бадр 4 4 4 4 

6 Ес-Салламі Абдельхак 5 5 5 5 

7 Гссаір Уссама 5 5 5 5 

8 М’Баркі Хінд 4 4 4 4 

9 Жабран Карім 4 4 4 4 

10 Ель Меслухі Жамаль 4 4 4 4 

11 БархдауіРедуан 4 4 4 4 

12 Ель Амрі Закарія 5 5 5 5 

13 Ель Амрі Таха 5 5 5 5 

14 Убалхаж Бушра 4 5 5 4 

15 Абдуллах Хазер Фарід 4 4 4 4 

16 Куенай Табола Яннік 4 4 4 4 

17 Алхамдо Абдуллах 4 4 4 4 

18 Аль-Дурі Мохаммед 3 4 4 3 

19 Абдуллах Азхар Хасан 3 3 3 3 

20 Аль-Аззаві Карім 4 4 4 4 

21 Аль-Насер Хаідар  3 3 4 3 

22 Лагбані Уаіль 4 4 4 4 

23 Мунз Мохамад 4 4 4 4 

24 Хамзе Мухамад 4 4 4 4 

25 Еррамі Саміра 4 4 4 4 

26 Хужа Мохамед-Шуаіб 5 5 5 5 

27 Хібауі Аюб 5 5 5 5 

28 Аббуд Махмуд 5 5 5 5 

29 Уддін Мд Ала 4 4 4 4 

30 Дріф Абденур 4 4 4 4 

31 Мд Кавсар Алам 4 4 4 4 

32 Шахін Атійе Айбіке 5 5 5 5 

33 Язбек Мухамад 3 3 3 3 

34 Дібі Салу Серван 3 3 3 3 

35 Хадід Хамза 4 4 4 4 

36 Уідані Бассам 4 4 4 4 

37 Бен Ембарек Маруан 4 4 4 4 

38 Ищик Бекір Онур 5 5 5 5 

39 Тонго МунгуЖеоффрід 5 5 5 5 

40 Нцикабака Венсеслас 4 4 4 4 

41 Нана-Малула Роснай 4 4 4 4 

42 Монзер Хуссейн 3 3 3 3 

43 Баруті Мохаммед 4 4 4 4 

44 Раід Яхйа 4 4 4 4 
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45 Абд-Ель-Кадер Саміра 

Зафітіана 

5 5 4 5 

46 Бусламат Сауссан 4 4 4 4 

47 Ханши Мохамед Амин 4 4 4 4 

48 Уаггаді Бравім  4 4 4 4 

49 ЕлБайді Хамза  5 5 5 5 

50 Лаббасі Юнесс 5 5 5 5 

51 Хафаіед Ясін 5 5 5 5 

52 Вамба Себастьен 4 4 4 4 

53 Тіентче Жижміні Ален 4 4 4 4 

54 Ханши Науфал 4 4 4 4 

55 Беншук Анас 4 4 4 4 

56 Аміну Уссама 4 4 4 4 

57 Раселма Рабах 4 4 4 4 

58 Белгербі Зохейр 5 5 5 5 

59 Ребіай Омар 5 5 5 5 

60 Баша Мустафа 4 4 4 4 

61 Базне Ахмед Омар 5 5 5 5 

62 Мокрані Ісмаіл 4 4 4 4 

63 Ель Уалі Ікрам 4 4 4 4 

64 Ібн Татту Яссер 4 4 4 4 

65 Дехрауі Сафаа 4 4 4 4 

66 Бен Хіляль Суфіан 5 5 5 5 

67 Аль Дебс Хабіб 4 4 4 4 

68 Бен Ель Махі Абделла 4 4 4 4 

69 Ндонготу Діема 4 4 4 4 

70 Кенаві Мохаммед 4 4 4 4 

71 БархдауіРедуан 4 4 4 4 
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Додаток Р 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Черкашина Ж. В. Особенности и пути обучения иностранных 

студентов русскому языку как иностранному. Проблеми трудової та 

професійної підготовки: зб. наук. пр. Киев, 2011. Вип. 16. С. 184. –191. (Сер. 

№ 13). 

2. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Особливості підготовки іноземних 

громадян на підготовчих факультетах у вищих навчальних закладах. Наук. 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 13: Проблеми трудової та 

професійної підготовки: зб. наук. пр. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 

2011.Вип. 19 С. 42–50. 

3. Черкашина Ж. В. Використання комунікативного методу у викладанні 

російської мови як іноземної. Проблеми трудової та професійної підготовки: 

зб. наук. пр., (Сер. № 13). Київ, 2011. Вип. 17. С. 199–207. 

4. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Професійно-педагогічні вимоги до 

діяльності викладача російської мови як іноземної. Проблеми інженерно-

педагогічної освіти: зб. наук. пр. 2011. Вип. №34–35. С. 92–96. 

5. Черкашина Ж. В. Особливості самостійної роботи студентів-

іноземців. Педагогіка формування творчої особистості у Вищій і 

загальноосвітній  школах: зб. наук. пр. З., 2011. Вип. 21 (74). С. 455–460. 

6. Черкашина Ж. В. Сучасні педагогічні технології викладання 

російської мови як іноземної. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. К., 2012. 

Вип.72. С.101–106. 

7.Черкашина Ж. В. Використання мультимедійних технологій в процесі 

підготовки іноземних студентів. Педагогіка формування творчої особистості 

у Вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя, 2013. Вип. 33 (86). 

С. 640–645. 

8. Черкашина Ж. В. Професійна спрямованість у викладанні дисциплін 
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іноземним студентам на етапі довузівської підготовки. Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 

2013. Вип. 41. Ч. 1. С. 204–210. 

9. Черкашина Ж. В.Технологии профессионально-ориентированного 

обучения на уроках РКИ. Язык как фактор интеграции образовательных 

систем и культур: сб. науч. ст. / под ред. И. Б. Игнатовой. Б.: Политерра, 2014. 

Вып. 9. С. 149–155. 

10. Черкашина Ж. В. Дослідження впливу педагогічних умов на 

підготовку іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології: наук. журнал. Суми: Вид-во СумДПу імені 

А. С. Макаренка, 2015. № 3 (47). С. 458–467.  

11. Черкашина Ж. В. Е-навчання іноземців російської мови: курси. 

програми. підручники і посібники. Викладання мов у вищих навчальних 

закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки: зб. наук. праць. 

Вип. 27. Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 83–92. 

12. Черкашина Ж. В. Урахування особливостей російського вокалізму у 

навчанні іноземних студентів правильної вимови. Викладання мов у вищих 

навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: зб. 

наук. праць. Вип. 28. Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 15–23. 

Стаття в міжнародному науковому виданні: 

13. Cherkashina Z. Influence of pedagogical conditions on foreign students’ 

training for studies of professionally-oriented disciplines in medical and 

pharmaceutical higher educational institutions. The Unity of Science: International 

scientific professional periodical journal. 2016. June. P.73–77. 

Матеріали науково-практичних конференцій, тези доповідей: 

14. Черкашина Ж. В. Язык и культура в обучении русскому языку как 

иностранному. Лингвострановедение. Культура, свідомість, мова в 

інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Харьков: 

НФаУ, 2007. С. 372–380. 
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15. Черкашина Ж. В. Координация литературно-разговорного и 

научного материала на подготовительном факультет. Проблемы использования, 

изучения и преподавания русского языка в Украине: материалы III 

Международн. научн.-практ. конф. Х., ХГТУ ТУСХ, 2008. Вып. № 3. С. 192–

199. 

16. Черкашина Ж. В. Содержание и формы контроля в обучении 

иностранных студентов на начальном этапе : матеріали IV Межрегіональної 

наук.-практ. конф. „Сучасні аспекти мовної підготовки іноземних студентів 

нефілологічних вузів”. Луганськ, Український медичний альманах. 2010. № 3. С. 

46–47.  

17. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г., Алехина Н. В. Коммуникативное 

обучение русскому языку как иностранному. Тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні: європейський вектор: матер. міжнар. наук.-прак. конф., 10–12 бер. 

2011 р. Ялта: РВНЗКГУ, 2011. Ч. 2. С. 11–14. 

18. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Комунікативний підхід при 

вивченні професійної лексики. Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми 

та перспективи: матер. Всеукр. наук.-прак. конф. Х. : НФаУ, 2011. С. 266–269. 

19. Черкашина Ж. В. Теоретико-методологічні аспекти психологічної  

культури викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: Зб. ст. Ялта: РВНЗКГУ, 

2011. Вип. 32. Ч. 2. С. 252–257. 

20. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г., Алехина Н. В. Умови 

формування психологічної культури викладача вищого навчального закладу: 

матер. Междунар. науч.-практ. конф. Професіоналізм педагога в контексте 

Європейського вибору України: якість освіти – основа 

конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Ялта, КГУ. Ялта: РВНЗКГУ, 

2011. Вип. 2. Ч.1. С. 157–159. 

21. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Проблеми адаптації іноземних 

студентів. Нові технології навчання: Зб. наук. пр № 68. 2011. С. 83-88. 

22. Черкашина Ж. В. Диалог как форма речевого обучения иностранных 
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студентов при изучении РКИ. Науково-методичні проблеми мовної підготовки 

іноземних студентів: матер. V міжнародної наук.-практ. конф. 19-20 квітня 

2012. / НАУ. К., 2012. С.117–119. 

23. Черкашина Ж. В. Тестирование как форма контроля знаний, умений 

и навыков иностранных студентов в обучении русскому языку. Русский язык за 

пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты 

преподавания и изучения на Украине и в других странах: материалы VII 

Международ. науч.-практ. конф.  14-15 декабря 2012. / ХНУСА. Х., 2012. Вып. 

№ 7. С. 344–346. 

24. Черкашина Ж. В. Особливості використання інформаційних 

технологій у викладанні РМІ: матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю 

„інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти 

іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах”. П. С. 62. 

25. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Использование системы 

упражнений на уроках РКИ. Методологія та практика лінгвістичної 

підготовки іноземних студентів: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. 

конф. Х.: (24 квітня 2013 г.) ХНМУ, 2013. С. 84–87. 

26. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Информационные технологии в 

практике преподавания РКИ. Обучение иностранных студентов в высшей 

школе: традиции и перспективы: Междунар. науч.-метод. конф. Харьков: НТУ 

„ХПИ”, 2013. С. 46–49. 

27.Черкашина Ж. В. Значение учебно-ролевой игры на уроках русского 

языка как иностранного (РКИ).IV международ. научн. конф: Социально-

гуманитарные векторы в педагогике высшей школы. Х. (25–26 апреля 2013): 

ХГАДМС. 192–193. 

28. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Інтерактивні методи навчання на 

уроках російської як іноземної. Проблемы и перспективы подготовки 

иностранных студентов в вузах: материалы Международ. науч.-метод. 

интернет-конферении. Харьков: ХНАДУ, С. 66–69.  

29. Черкашина Ж. В. Роль коммуникативной компетенции в обучении 
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русскому языку как иностранному. Русский язык вне России: инновации и 

традиции в преподавании: материалы VIII междунар. науч.- практ. конф. 

ХНУСА. Х., 2013. Вып. № 8. С. 395–396. 

30. Черкашина Ж. В. Інтерактивне навчання іноземних студентів 

підготовчого факультету. Методологія та практика лінгвістичної підготовки 

іноземних  студентів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 23 квітня 2014р. Харків: ХНМУ, 2014. С. 268–270. 

31. Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Коммуникативные игры как 

прием интерактивных технологий на уроках РКИ. Проблемы и перспективы 

подготовки иностранных студентов в вузах: материалы Международ. науч.-

практ. интернет-конф. Х.: ХНАДУС. 88–93.  

32. Черкашина Ж. В. Принцип професійної спрямованості навчання як 

фактор формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. Проблемы и перспективы языковой подготовки 

иностранных студентов в вузах: материалы Международ. науч.-практ. конф. 

Х.: ХНАДУС. 464–466. 

33. Черкашина Ж. В. Професійна спрямованість мовної підготовки 

іноземних студентів медико-фармацевтичних ВНЗ. Гуманітарна складова у 

світлі сучасних освітніх парадигм: матеріали Всеукраїнської дистанційної 

науково-практичної конференції з міжнародною участю (14–15 квітня 2016 

року, Харків). Харків: Вид-во НФаУ, 2016. 390 с. 

Методичні рекомендації: 

34.Черкашина Ж. В., Кайдалова Л. Г. Адаптация иностранных студентов 

к обучению в вузах: метод. рек. для преподавателей и студентов 

подготовительных факультетов. Харьков: НФаУ, 2014. 48 с. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження представлено наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Науково-методичні 

проблеми мовної підготовки іноземних студентів” (Київ, 2012), „Русский язык 
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за пределами России: лингвистический и социально-педагогический аспекты 

преподавания и изучения на Украине и в других странах” (Харків, 2012), 

„Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: науково-методичні засади освіти 

іноземних громадян у вищих медичних навчальних закладах” (Полтава, 2013), 

„Жутаєвські читання” (Полтава, 2013), „Обучение иностранных студентов в 

высшей школе: традиции и перспективы” (Харків, 2013), „Социально-

гуманитарные векторы в педагогике высшей школы” (Харків, 2013), „Русский 

язык вне России: инновации и традиции в преподавании” (Харків, 2013), 

„Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах” 

(Харків, 2013 – 2015), „Язык как фактор интеграции образовательных систем и 

культур” (Бєлгород, 2014), „Викладання мов у вищих навчальних закладах 

освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки” (Харків, 2015, 2016); 

Всеукраїнських – „Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних 

студентів” (Харків, 2013, 2014); регіональних – „Сучасні аспекти мовної 

підготовки іноземних студентів нефілологічних вузів” (Луганськ, 2010), 

„Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор”, (Ялта, 

2011), „Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи” (Харків, 

2011), „Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: 

якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця” (Ялта, 

2011). Результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної 

власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) протягом 

2011 – 2016 років. 
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