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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации языковой подго-

товки студентов-иностранцев медицинского профиля, проанализированы научные 

исследования и публикации, а также рассмотрен опыт языковой подготовки евро-

пейского и украинского высших учебных заведений, определена сущность языковой 

подготовки как важного компонента развития коммуникативных навыков, необхо-

димых для формирования профессиональной компетентности студентов медицин-

ских специальностей. 
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An extended abstract of a paper on the subject of: 

“Features of the language training of foreign medical profile students” 

 
Problem setting. The possibility of obtaining high-quality training and a diploma of 

equivalent European higher education, it has led to increasing the number of foreign students 
who wish to study and work in Ukraine.  

One of the basic tasks of educational institution is language training of future special-
ist, formation at it of professional competence, compulsory component of which are commu-
nicative skills. 

Language training is very important not only for the future professional activities for 
foreign students, as well as for the early adaptation and integration in the educational envi-
ronment. The organization of language training of foreign students influences the level of 
quality of the educational process of higher educational institutions, as well as its competi-
tiveness in the market of educational services among domestic and foreign universities. 

Particular attention should be paid to the problems of professional training of future 
medical profession as a doctor's qualification depends on the treatment process, and some-
times the patient's life. 

Recent research and publications analysis.  
Analysis of recent research indicates that the focus of many researchers is various as-

pects and features of foreign students in higher education. Current research focuses on the 
problems of social adaptation during the first year of study of foreign students in universities. 
Current research focuses on the problems of social adaptation during the first year of study of 
foreign students in higher education, language training for foreign students, and the devel-
opment of communication skills of foreign students of medical specialties. 

However, in our opinion, insufficient coverage of the problem of language training, 
development of communicative abilities and skills of foreign students as an important compo-
nent of professional training of future specialists of medical profile and characteristics of the 
organization corresponding to the educational process. 

Paper objective. The purpose of this article is to analyze the characteristics of the or-
ganization of educational process on language training of future professionals of foreign 
medical profile based on the European and national university, as well as definition of the 
essence of language training as an important component of the development of communica-
tive skills required for the formation of professional competence of medical students. 
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Paper main body. A feature of the professional training of future specialists of uni-
versities depends primarily on the main purposes of higher education - the formation of pro-
fessional competence of the future expert. In turn, in the important professional qualities of 
future specialists of medical profile include communicative component of language proficien-
cy. 

The international standards for the qualification of language proficiency have four 
main aspects: reading, listening, speaking and writing. The possibility of entry into higher 
education institutions in Europe is considered only if the corresponding diploma B2-C1 level 
of EU-wide guidelines for language education. Such requirements for language proficiency of 
applicants with foreign countries allows universities to focus all attention on the study of the 
training modules of the special vocational courses designed by combining a group of stu-
dents, native speakers and international students. 

In Ukraine there is no compliance with mandatory requirements. There is a prepara-
tory department, which helps foreign entrant to start learning the language before entering 
the university. In some universities, such training is optional, and it involves an exam to verify 
the level of language skills. It complicates the organization of educational process, especially 
in the first year of high education. 

In the Kharkiv National University of Karazin foreign students take language training 
during the three years of study, listening in the course "Russian language for international 
students". In the first year they learn basics things of grammar, phonetics, reading, building a 
sense of simple designs and proposals. Grammar is the basis for the formation and develop-
ment of educational and professional speech activity of future specialists. In practical classes 
students have the language practices for the development of communication skills. 

In addition to the educational and professional language training, an important com-
ponent of the course is the socio-cultural aspect. In practical classes students discuss and 
compare the features of the device in his country and in Ukraine, finding similarities and dif-
ferences. Similar exercises are used in European high schools in the language training of fu-
ture foreign professionals. 

The second and third grades, future foreign specialists perform tasks that use these 
teaching methods such as problem-based learning and role-playing games. Students act out a 
situation meeting patients and physicians. At the same time, future professionals of medical 
profile develop communication skills and reflexes, increases their willingness to real condi-
tions of professional activity. 

We conducted a survey among foreign students of medical profile of Kharkiv National 
University of Karazin. It confirms the fact that the future professionals, foreigners would like 
to pay more attention to it verbally voice work on practical exercises. This will allow students 
to develop professional skills and communication in the field of medicine. 

Conclusions of the research. For foreign students there is a need to study the lan-
guage for the formation of communicative skills that make up the professional competence of 
the future expert medical profile in Ukrainian and European universities. An important ele-
ment of language training is practical work aimed at the development of communication skills 
of foreign students, thanks to the work of oral speech and the use of active learning methods 
in the field of professional and socio-cultural aspects. Summing up the experience of Europe-
an universities, it should be noted that the European perspective is the experience of harmo-
nizing basic language training program with the requirements of international standards of 
language proficiency qualification (CIEP). Therefore foreign students would be able to get an 
international certificate with fluency. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої школи особливу ак-

туальність набуває її інтеґрація до міжнародної системи вищої освіти, в тому числі ме-

дичного спрямування. Участь вітчизняних ВНЗ у Болонському процесі та використання 
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кредитно-модульної системи наближає організацію навчального процесу до вимог та 

критеріїв підготовки майбутніх фахів в європейських державах [4]. Можливість здобу-

ти якісну професійну підготовку, а також диплом про вищу освіту, еквівалентний євро-

пейському, зумовили збільшення кількості іноземних студентів, які мають бажання на-

вчатися та працювати в Україні. Найбільш популярними є інженерні та медичні спеціа-

льності. 

Одним із принципових завдань навчального закладу є професійна підготовка 

майбутнього фахівця, сформованість у нього професійної компетентності, 

обов’язковим складником якої є комунікативні уміння та навички. Для студентів-

іноземців мовна підготовка є дуже важливою не тільки для подальшої професійної дія-

льності, а також для найскорішої адаптації та інтеграції в освітнє середовище. Від рівня 

оволодіння мовою країни, де навчається майбутній фахівець-іноземець, залежить якість 

сформованості його професійної компетентності, що характеризує у свою чергу рівень 

якості навчального процесу, що надається вищого навчального закладу, його конкурен-

тоспроможності на ринку освітніх послуг як у самій державі, так і за її межами.  

Особливо це стосується професійної підготовки майбутніх фахівців медичного 

профілю, тому що від кваліфікації лікаря залежить процес лікування, а іноді і життя 

пацієнта. Це вимагає від фахівця “досконалого володіння прийомами і способами ефек-

тивного спілкування, як з пацієнтами, так і з колегами для досягнення взаєморозуміння, 

необхідного при вирішенні лікувально-діагностичних завдань” [9, с.188]. Отже, питан-

ня мовної підготовки іноземних студентів медичного профілю є надзвичайно важливим 

в європейському та вітчизняному освітньому просторі. 

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що у центрі уваги багатьох науко-

вців перебувають різні аспекти та особливості навчання іноземних студентів у ВНЗ. 

Сучасні дослідження присвячені проблемам соціальної адаптації впродовж першого 

року навчання студентів-іноземців у вітчизняних ВНЗ (Л. Бондаренко, М. Іванова, 

О. Ізотова, Н. Шагліна), мовній підготовці студентів-іноземців (І. Булах, О. Волосовець, 

Т. Дементьєва, Є. Іонкіна, О. Митрофанова, Т. Снєгурова, О. Суригін ), розвитку кому-

нікативних умінь і навичок студентів-іноземців медичних спеціальностей 

(Т. Алєксєєко, І. Волобуєва, І. Гуменна, Ю. Юсеф та інші). 

Проте, на наш погляд, ще недостатньо висвітленою є проблема мовної підготов-

ки, розвитку комунікативних умінь та навичок іноземних студентів як важливого ком-

понента професійної підготовки майбутніх фахівців медичного профілю та особливос-

тей організації відповідного освітнього процесу. 

Метою даної статті є аналіз особливостей організації навчального процесу з 

мовної підготовки майбутніх фахівців-іноземців медичного профілю на базі європейсь-

кого та вітчизняного ВНЗ, а також визначення сутності мовної підготовки як важливого 

компонента розвитку комунікативних навичок, необхідних для формування професій-

ної компетентності студентів медичних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Особливості професійної підготовки майбутніх 

фахівців ВНЗ перш за все залежить від основної мети вищої освіти - сформованості 

професійної компетентності майбутнього фахівця. Досліджуючи професійну компетен-

тність майбутніх фахівців медичного профілю необхідно зауважити, що багато науков-

ців (Р. Груес, Л. Крисак, Н. Калашнік, М. Сітковська, Ю. Юсеф, Я. Цехмістер) до скла-

ду важливих професійних якостей відносять комунікативну складову, володіння мовою 

[3, 5, 6, 7, 9,10].  

Ми погоджуємося із міркуваннями Ю. Юсеф [9], який зазначає, що комунікати-

вна компетентність майбутніх фахівців медичного профілю базується на засвоєнні ни-
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ми правил та норм усної та письмової мови, їх застосуванні у різних життєво-

професійних ситуаціях. Науковець визначає основні показниками та критеріями кому-

нікативної компетентності студентів - майбутніх лікарів, до яких належить: 

 мовна компетенція (знання мови; володіння мовними вміннями й навичками); 

 мовленнєва компетенція (уміння використовувати мовні засоби); 

 предметна компетенція (вміння відтворювати у свідомості картину світу – 

предмети, явища й взаємозв’язок між ними на основі активного володіння загальною 

лексикою; 

 прагматична компетенція (здатність до здійснення мовленнєвої діяльності, 

зумовленої комунікативною метою до свідомого вибору необхідних форм, типів мов-

лення, враховуючи ознаки функціонально-стильових різновидів мовлення (опису, роз-

думу, розповіді). 

У міжнародних стандартах кваліфікації володіння мовою містяться чотири осно-

вні аспекти: читання, слухання, мовлення та писання. Розроблені експертами CIEP 

(Міжнародний центр педагогічних досліджень), сертифікати поділяються на 6 окремих 

рівнів згідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

Наприклад, для можливості вступу до вищих навчальних закладів Франції та 

інших франкомовних держав, абітурієнт обов’язково повинен мати сертифікат вивчен-

ня французької мови (diplôme d'etudes en langue française), що відповідає рівню B2-С1 

(незалежний або досвідчений користувач) загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти. Такі вимоги до володіння мовою абітурієнтів із іноземних країн дає змогу ВНЗ 

сконцентрувати всю увагу професійної підготовки на вивченні модулів із спеціальних 

професійно-спрямованих курсів, об’єднавши групи студентів-носіїв мови та іноземних 

студентів.  

В Україні немає відповідної обов’язкової вимоги. Існує підготовче відділення, 

яке допомагає абітурієнту-іноземцю розпочати вивчення мови перед вступом до вищо-

го навчального закладу. В деяких ВНЗ така підготовка є факультативною, і вона не пе-

редбачає складання іспиту щодо перевірки рівня мовленнєвих навиків. Це ускладнює 

організацію освітнього процесу, особливо на першому році навчання. Інколи, рівень 

володіння мовою у майбутніх фахівців-іноземців медичного профілю суттєво відрізня-

ється один від одного, що потребує розробки додаткових дидактичних методів для 

згладжування відмінностей між початківцями і тими студентами, які мають певний рі-

вень володіння мовою.  

У Харківському національному університеті ім. Каразіна студенти-іноземці про-

ходять мовну підготовку впродовж трьох років навчання [1], слухаючи курс “Російська 

мова для іноземних студентів”. Причому загальна кількість годин складає більш ніж 

700 годин. На першому курсі мовна підготовка студентів-іноземців нараховує 420 го-

дин. Це зумовлено тим, що “формально іноземець повинен відповідати тим самим ви-

могам, що й український абітурієнт” [2, с.108]. Отже студент-іноземець повинен вміти 

володіти базовим рівнем мови та комунікації, для її застосування в освітньому процесі 

та подальшій професійній діяльності. 

Тому на першому курсі приділяється особлива увага основам граматики, фоне-

тики, читання, побудові простих смислових конструкцій та речень. При цьому грамати-

ка є базою для формування та розвитку освітньо-професійної мовленнєвої діяльності 

майбутніх фахівців. На практичних заняттях студенти мають мовні практики для роз-

витку комунікативних навичок та умінь. Вони відповідають на запитання викладача із 

заданої тематики, читають прості тексти, вивчають та переказують діалоги, відтворю-
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ють прості монологи-описи, монологи-розповіді, монологи-міркування, які складають-

ся із восьми-десяти речень.  

Це дозволяє студентам збагачувати лексикон та прискорити процес інтеграції та 

адаптації до соціально-культурного середовища як в навчальному закладі, так і за його 

межами. Також, студенти виконують письмові завдання. На початку вивчення студен-

тами російської мови як іноземної матеріал навчальних модулів носить загальний хара-

ктер для студентів різних спеціальностей навчального закладу. На другому та третьому 

курсах додаються теми із наукового стилю мовлення, специфічні щодо напряму підго-

товки студентів медичного профілю.  

Наприкінці першого року навчання студенти-іноземці повинні продемонструва-

ти: 

 сформованість знання щодо граматичного та лексичного матеріалу; 

 уміння читати тексти навчально-професійної сфери, розуміти і відтворю-

вати інформацію загально-культурних та професійних текстів за фахом; 

 висловлювати на папері основний зміст запропонованого прослуханого 

або прочитаного текстів; 

 вести діалог із іншими студентами та викладачем, ставлячи запитання та 

відповідаючи на них щодо запропонованої аудіо або текстової інформації; 

 уміння та навички складати за аналогією тексти на основі різного типу 

планів, рисунків, схем, таблиць і діаграм.  

На другому та третьому курсах відбувається ускладнення навчального матеріа-

лу. Він має більш професійну та вузьку направленість, спрямовується на оволодіння 

професійним мовленням в галузі медицини. Так, на третьому курсі мовної підготовки 

матеріал навчально-професійної сфери містить неадаптовані тексти підручників та мо-

нографій, наукових статей в галузі медицини та майбутньої професійної діяльності сту-

дентів. 

Крім освітньо-професійної мовної підготовки, важливим компонентом курсу є 

соціально-культурний аспект. На першому та другому курсах студенти-іноземці ви-

вчають теми, що стосуються країнознавства, традицій України, системи освіти, культу-

рних особливостей нашої держави. Крім того, на практичних заняттях студенти обго-

ворюють і порівнюють особливості устрою у своїй країні та в Україні, знаходячи схо-

жості та відмінності. Студенти із зацікавленістю виконують ці вправи. Обмінюючись 

досвідом, студенти вивчають глибше традиції інших народів та держави, в якій вони 

навчаються, використовуючи російську мову для пояснення та обґрунтування своїх ду-

мок.  

Аналогічні вправи застосовуються у європейських ВНЗ у процесі мовної підго-

товки майбутніх фахівців-іноземців. Так, наприклад, у французькому університеті Бор-

до III ім. Мішеля де Монтень мовна підготовка включає окремий курс “Французьке су-

спільство” (“Société français”) із лекційними та практичними заняттями, на яких студен-

ти-іноземці знайомляться із суспільним устроєм держави та порівнюють його із устро-

єм власної країни. Цей курс викладається на другому та третьому роках вивчення мови. 

Таким чином, у процесі навчання майбутніх фахівців утворюється певне освітнє 

середовище, яке поєднує в собі різні види взаємодій: “викладач – студент”, “студент-

студент”. Необхідно зазначити, що групи студентів-іноземців є неоднорідними. Вони 

відрізняються не тільки рівнем володіння іноземної мови, але й національними відмін-

ностями, базовою довузівською підготовкою, тощо. Тому такі практичні заняття дозво-

ляють об’єднати групу, організувати роботу у малих групах, відтворити дружню атмо-

сферу, в якій студенти стають більш мотивованими щодо розвитку мовлення та кому-
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нікації. М. Сітковська зауважує [6], що для студента-іноземця дуже важливим є форму-

вання знань, умінь і навичок щодо спілкування і комунікаційного обміну у новому со-

ціокультурному середовищі на нерідній мові із представниками іншої культури.  

Також, ми погоджуємося із міркуваннями науковця, яка вважає, що мовна підго-

товка повинна передбачати використання теоретичних і практичних розробок лінгвіс-

тики та педагогіки. І на практичних заняттях необхідно застосовувати активні методи 

навчання, роботі в малих групах, використовувати методи індивідуалізації та мотивації 

освітнього процесу, проводячи активізацію мовної та розумової діяльності студентів-

іноземців [6]. На другому та третьому курсах, майбутні фахівці-іноземці виконують за-

вдання, де використовуються такі дидактичні методи як проблемне навчання та рольові 

ігри. Студенти розігрують ситуації зустрічі пацієнтів та лікарів. При цьому майбутні 

фахівці медичного профілю розвивають комунікативні навички та рефлексію, що під-

вищує їх готовність до реальних умов професійної діяльності. 

Крім того, нами було проведено опитування студентів-іноземців медичного 

профілю першого та другого курсів ХНУ ім. Каразіна. Ми поставили майбутнім фахів-

цям-іноземцям такі запитання: 

 “Чи вважаєте Ви важливим знання, уміння та навички із мови важливим для 

подальшої професійної діяльності?” 

 “Що, на Вашу думку, є найскладнішим при вивченні іноземної мови?”; 

 “Чи є у Вас побажання та пропозиції щодо організації навчально-виховного 

процесу з мовної підготовки?”. 

Майже 97% студентів вважають вивчення мови важливим для майбутньої про-

фесійної діяльності в галузі медицини, тому що під час навчання та санітарної практики 

у лікарні, використовуючи російську мову, вони повинні: 

 здійснювати комунікацію в рамках повсякденної та професійної тематики; 

 працювати самостійно та саморозвиватися, вивчаючи спеціальну медичну та 

наукову літературу; 

 розуміти зміст та сутність інформації, заповнювати папери та складати ме-

дичні документи (історії хвороб, заповнювати журнали прийому і здачі чергувань, а та-

кож зберігання медикаментів); 

 працювати із пацієнтом, вести бесіду, діалог, опитування “лікар-пацієнт”, 

“лікар-практикант”, “медична сестра-практикант”; 

 працювати в команді медичного персоналу та лікарів, здійснюючи комуні-

кацію. 

Відповідаючи на друге запитання, більшість студентів (майже 95%) вважають 

що найскладнішим елементом при вивченні іноземної мови є сприйняття мовлення та 

інформації на слух та її правильне відтворення, а також побудова відповіді, комунікація 

в освітньому та професійному середовищі.  

Саме тому необхідно приділяти більше уваги професійному та міжособистісно-

му спілкуванню. Ми погоджуємося із думкою Н. Шаркової про те, що доцільно органі-

зувати у ВНЗ комунікативно-орієнтоване викладання мови, що повинно мати на меті не 

тільки надання учням практичних знань із граматики та лексики мови, що вивчається, 

але також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується для 

спілкування і професійної комунікації [8]. 

Саме ці ідеї підтверджують пропозиції студентів у відповідях на третє поставле-

не запитання. Майбутні фахівці-іноземці хотіли б більше уваги приділяти саме усно-
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мовленнєвій роботі на практичних заняттях, що дозволить студентам розвивати профе-

сійні навички із комунікації в галузі медицини. 

Висновки.  

У нашому дослідженні було проведено аналіз наукової літератури, досвіду орга-

нізації мовної підготовки у вітчизняних та європейських ВНЗ, який дозволяє нам дійти 

думки про те, що: 

1. Вивчення мови студентами-іноземцями є необхідним як для подальшої про-

фесійної діяльності, так і для формування комунікативних умінь і навичок, що входять 

до складу професійної компетентності майбутнього фахівця медичного профілю як у 

вітчизняних так і в європейських ВНЗ; 

2. Важливим елементом мовної підготовки є практична робота, яка спрямована 

на розвиток комунікативних здібностей студентів-іноземців, завдяки усно-мовленнєвій 

роботі та використанню активних методів навчання в галузі професійного так і соціо-

культурного аспектів; 

3. Якісна мовна підготовка є запорукою успішної інтеграції майбутніх фахів-

ців-іноземців медичного профілю до освітнього та професійного середовища нашої 

держави.  

4. Узагальнюючи досвід європейських ВНЗ, необхідно зазначити, що цікавим 

та перспективним є узгодження програми базової мовної підготовки до вимог міжнаро-

дних стандартах кваліфікації володіння мовою (CIEP), що дозволить студентам-

іноземцям під час навчання отримати міжнародний сертифікат із володіння мовою. 
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