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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. 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). 

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. 

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, 
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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, 

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 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:  
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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. 

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 іноземних студентів інтерактивних форм і методів 

навчання, спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін;  

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

навчальних закладів до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін. 

У спільних працях здобувачеві належить (відповідно до списку наукових 

праць): [5] – визначення комунікативного підходу при вивченні професійної 

лексики; [2] – дослідження особливості підготовки іноземних громадян на 

підготовчих факультетах у вищих навчальних закладах; [7] – аналіз теоретико-

методологічних аспектів психологічної культури викладача вищого навчального 

закладу; [4] – визначення сутності використання комунікативного методу у 

викладанні російської мови як іноземної; [8] – дослідження проблеми адаптації 

іноземних студентів; [4] – розкриття сутності професійно-педагогічних вимог до 

діяльності викладача російської мови як іноземної; [15] – 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 
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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-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 в 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 сторінки. 

Основний зміст дисертації викладено на 177 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

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; розкрито групи понять, що 

характеризують підготовку іноземців на підготовчому факультеті; обґрунтовано 

сутнісні характеристики готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін; визначено компоненти готовності іноземних студентів до 
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вивчення професійно зорієнтованих дисциплін на довишівському етапі 

фармацевтичного університету. 

З урахуванням наукового доробку вчених О. Адаменко, Т. Базванової, 

Ю. Бойчука, Н. Булгакової, С. Варави, В. Груцяк, Т. Дементьєвої, Т. Колосової, 

О. Палки, Я. Проскуриної, Л. Рибаченко, О. Сухолиткого, Т. Фоміної, І. Христинко, 

Т. Шмоніної та ін. здійснено аналіз проблеми підготовки іноземних студентів у 

фармацевтичних вишах. Визначено, що довишівський етап підготовки іноземних 

студентів спрямований на швидку адаптацію іноземців до нового соціально-

культурного середовища та мотивацію на майбутнє професійне навчання за фахом. 

Проаналізовано та узагальнено досвід підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі у ВНЗ медичного й фармацевтичного профілю.  

З’ясовано, що підготовка іноземних студентів враховує не тільки організацію 

освітнього процесу на довишівському етапі, а й національні особливості, психічний 

стан; особистісні якості, мотиваційно-ціннісну сферу студентів різних країн світу. 

Виявлено, що особливості підготовки іноземних студентів на підготовчих 

факультетах медичних і фармацевтичних ВНЗ визначається такими об’єктивними 

чинниками: навчання нерідною мовою; короткий термін проходження 

допрофесійної підготовки; своєрідність базових знань, обсяг і рівень яких залежить 

від змісту освіти в зарубіжних країнах; паралельне вивчення російської мови як 

мови навчання та медико-фармацевтичних дисциплін; значне навантаження, 

спричинене вивченням великої кількості навчальних дисциплін. 

Підтверджено, що здійснення професійної підготовки іноземних студентів до 

вивчення професійно зорієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті 

передбачає вирішення низки взаємозумовлених завдань: підготовка кваліфікованих 

кадрів викладачів відповідно до вимог, що висуваються до професійної діяльності з 

особливим контингентом студентів; навчання іноземних студентів ефективних дій, 

що забезпечують успішну адаптацію до соціуму та умов навчання; формування 

високого рівня психологічної готовності іноземних студентів до подолання мовного 

бар’єра, труднощів адаптації в новому соціумі, пристосування до значного 

навчального навантаження; формування професійної самосвідомості іноземних 

студентів, почуття відповідальності за свої дії, оволодіння базовими знаннями, 

уміннями та навичками, що сприяють ефективному засвоєнню професійно 

зорієнтованих дисциплін та розвитку професійної майстерності з урахуванням 

специфіки професійної діяльності. 

На основі теоретичного аналізу наукових досліджень (Л. Васецька, 

Ю. Вороненко, Л. Гаврилова, О. Гейченко, В. Гуменюк, Л. Елізарова, С. Кузнецов, 

М. Лісовий, О. Набока, А. Овчиннікова, С. Роман, В. Стешенко, М. Тимофєєва, 

Л. Сенік, І. Філатова, Т. Фоміна, О. Яцишина та ін.) з’ясовано характеристику 

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

характеризують складники професійної підготовки іноземних студентів на 

довишівському етапі фармацевтичного вишу, а саме „підготовка”, „професійна 

підготовка”, „професійне навчання”, „професійна спрямованість навчання”, 

„готовність іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін”. 

Виявлено, що формування професійної спрямованості в студентів полягає в 

зміцненні в них позитивного ставлення до майбутньої професії, розвитку інтересу, 
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схильності та здібностей до неї; прагненні вдосконалювати свою кваліфікацію після 

закінчення вищого навчального закладу. 

Аналізуючи процес становлення та розвитку системи пропедевтичної 

(довишівської) підготовки іноземних громадян у ВНЗ України, констатуємо, що 

підготовка іноземних студентів на довишівському етапі є початком до подальшого 

професійного навчання, під час якого іноземний студент удосконалює володіння 

мовою навчання, наближаючи свої комунікативно-мовленнєві вміння до рівня носіїв 

мови.  

Головною метою довишівської підготовки 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 довишівську підготовку іноземних студентів за такими напрямами 

навчання: медико-біологічний, інженерно-технічний та економічний. 

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” розглядаємо 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. 

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 
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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 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). 

Опитування іноземних студентів на початку експерименту показало, що 

студенти підготовчого факультету не володіють російською мовою, а знають лише 

окремі слова або вирази. Як показали спостереження, впливовими були 

індивідуальні та групові бесіди про майбутнє навчання та майбутню професію. 

На думку опитуваних викладачів щодо використання інтерактивних технологій 

в процесі навчання іноземців, 100% з них уважають, що інтерактивні технології 

впливають на якість засвоєння навчальної дисципліни; 58,0% – відчувають 

існування суттєвого розриву між викладанням навчальних дисциплін на 

підготовчому факультеті та реальним рівнем підготовки; 62,0% респондентів 

позитивно ставляться до впровадження інновацій у навчально-виховний процес 

ВНЗ. 93,0% викладачів розуміють сутність поняття „інтерактивні форми і методи 

навчання”. 

Теоретичне обґрунтування педагогічних умов, що мають забезпечити 

ефективність довишівської підготовки іноземних студентів, спиралося на 

застосування в навчально-виховному процесі положень системного, особистісно 

зорієнтованого, комунікативного та компетентнісного підходів, міжпредметних 

зв’язків, реалізацію індивідуальної підтримки викладачем кожного студента, його 

внутрішньої свободи особистості, що у своїй єдності детермінують цей процес, 

забезпечують цілісність і динамічність його реалізації, відображають необхідність 

здійснення якісних змін у освітньому процесі на довишівському етапі навчання 

іноземних студентів фармацевтичного університету. 

 За результатами структурно-логічного аналізу науково-педагогічних джерел та 

висновками діагностувального етапу дослідження визначено такі педагогічні умови 

підготовки іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 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 
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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, врахування національно-культурних 

особливостей іноземних студентів) підготовки іноземних студентів підготовчого 

факультету до подальшого навчання у ВНЗ медичного чи фармацевтичного 

профілю. 

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. 

 У ході формувального експерименту враховано, що навчання іноземних 

студентів на підготовчому факультеті в Національному фармацевтичному 

університеті є специфічним початковим етапом навчання, бо має свої особливості, 

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

достатній обсяг теоретичних знань мовою навчання, але і створити власну лексичну 

базу, сформувати мовні, комунікативні навички та вміння, що будуть необхідні їм 

для повноцінної участі в суспільному житті та вивченні фундаментальних і 

професійно зорієнтованих дисциплін медичного та фармацевтичного спрямування. 

Реалізація першої умови полягала в забезпеченні комплексу заходів соціальної, 

комунікативно-мовленнєвої та фахової адаптації іноземних студентів до навчання у 

фармацевтичному виші. Підготовчий факультет є базою для підготовки іноземних 

громадян до вступу до ВНЗ України, тому має забезпечити оптимальні умови для 

їхньої психологічної, кліматичної та професійної адаптації.  

Для досягнення мети формування готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно зорієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті у 

фармацевтичному університеті реалізовано педагогічні умови, утілені через 

організацію навчально-виховного процесу, оптимізацію навчально-методичного 

забезпечення та проведення заходів, які передбачали професійну спрямованість в 

організації освітньої діяльності, демократизацію взаємин між учасниками 

навчального процесу. Такий підхід сприяв єдності освітньої, розвивальної, виховної 

функцій процесу навчання, розвитку мотиваційної сфери особистості студента, 

усвідомлення ним значущості актуальних знань, умінь та навичок. 

Організація заходів щодо ефективної соціальної та навчальної адаптації 

іноземних студентів на етапі довишівської підготовки здійснювалася в процесі 

інформування щодо умов проживання, переліку навчальних дисциплін, режиму 

навчання, ознайомлення з викладацьким складом і роботою деканату; налагодження 

спілкування всередині групи, формування колективу, усунення бар’єрів спілкування 

між викладачами та студентами; установлення правил і норм взаємодії викладачів і 
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студентів; допомоги у виборі спеціальності; аналізу поточної успішності та 

відвідуваності; ознайомлення з можливостями, які має ВНЗ для фізичного та 

культурного розвитку (секції, гуртки, клуби, музеї); організації участі в різних 

заходах, що проводяться в групі, у ВНЗ. 

Запровадження першої педагогічної умови дозволило виокремити основні 

засоби оптимізації процесу адаптації іноземних студентів до професійно 

спрямованого навчання: використання діагностичного інструментарію, який на 

основі врахування культурних, етнічних, психологічних особливостей студентів 

сприяв виявленню труднощів їхньої адаптації; аналіз навчально-виховного процесу 

на підготовчому факультеті фармацевтичного університету з огляду на завдання 

дослідження; інтеграція процесу вивчення гуманітарних, фундаментальних та 

професійно зорієнтованих дисциплін відповідно для навчальних планів і 

спеціальностей медичного й фармацевтичного спрямування; визначення 

спеціальних вимог до особливостей професійної компетентності викладача 

підготовчого факультету в здійсненні навчання з урахуванням адаптаційних 

процесів іноземних студентів у ВНЗ; організація відповідного супроводу іноземних 

студентів в адаптаційний період. Зазначене вище слугувало підставою для розробки 

методичних рекомендацій „Адаптация иностранных студентов к обучению в вузах” 

(у співавторстві з Л. Кайдаловою) для викладачів підготовчих факультетів ВНЗ.  

Визначальну роль в успішній адаптації іноземних студенті відіграє куратор-

викладач групи. Успіх діяльності викладача-куратора групи зумовлений чітким 

осмислення і визначенням основних напрямів, форм і методів освітньої роботи. 

Основними напрямами комплексної системи організаційно-педагогічних 

заходів, що дозволяли кураторові оптимізувати роботу, були: ознайомлення 

іноземних студентів з особливостями навчально-виховного процесу ВНЗ, 

професійне їх орієнтування; створення соціально-демографічних характеристик 

іноземних студентів; розвиток організаторських умінь і навичок; надання допомоги 

в науковій організації праці, самоосвіти й самовиховання. Процес упровадження цієї 

системи відбувався протягом усіх етапів експериментальної роботи.  

Реалізація другої умови передбачала орієнтацію змісту навчання іноземних 

студентів на процес формування їхньої готовності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного вишу. 

Викладання дисциплін у фармацевтичному університеті на етапі довишівської 

підготовки спрямоване на: усвідомлення мотивів навчання, потреб майбутньої 

діяльності фахівців медичної галузі; оволодіння знаннями, практичними вміннями 

та навичками, необхідними на майбутніх етапах навчання; гармонійне поєднання 

теоретичного та практичного складників змісту освіти; формування початкових 

основ професійного мислення, професійної самосвідомості та професійної культури. 

Зміст навчання спрямовано на єдність опорних знань з навчальних дисциплін, 

передбачених планом, орієнтування на розкриття сутності, особливостей майбутньої 

професії, формування прагнення до самореалізації в професійно спрямованій 

діяльності.  

Вивчення професійно зорієнтованих дисциплін реалізовано через спеціальну 

орієнтацію змісту навчання, навчально-методичного супроводу, завдань для 

аудиторної та самостійної роботи відповідного відбору навчального матеріалу з 
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дисциплін „Хімія”, „Фізика”, „Біологія”, „Російська мова” як мова навчання. Процес 

формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

дисциплін на підготовчому факультеті у фармацевтичному університеті ґрунтувався 

на загальнодидактичних (науковості, активності, індивідуалізації, професійної 

спрямованості навчання) та специфічних принципах (урахування національних 

особливостей, колективної взаємодії, професійної спрямованості, комунікативності). 

Відповідно до міжпредметної координації викладачі російської мови, фізики, 

біології, хімії застосовували професійно зорієнтовані тексти в певній послідовності: 

тексти-описи, у яких представлено основні поняття з навчальних дисциплін; тексти-

описи про предмети, явища, речовини та їх призначення, уявлення про класифікації 

та її 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 та навички. 

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 й 

теорії, методи досліджень тощо. 

Ураховуючи міждисциплінарні зв’язки, розроблено критерії відбору текстів із 

відповідних навчальних дисциплін, а саме: лаконічність, актуальність, інформаційна 

насиченість; спрямованість на майбутню спеціальність студента та професійний 

інтерес; наявність набору термінів і слів (лексичного мінімуму), цілеспрямованої 

системи вправ, що відповідають програмі довишівського етапу навчання; 

передбачення використання різних видів мовленнєвої діяльності; зв’язок із 

попереднім етапом навчання; урахування можливих утруднень; інтелектуального 

потенціалу студентів, перспективності їхнього розвитку, тематико-ситуативна 

спрямованість, частотність, жанрове різноманіття. 

На уроках наукового стилю мовлення з російської мови, на заняттях з хімії, 

біології та фізики надавалася перевага використанню власного дидактичного засобу 

– мультимедійної комп’ютерної презентації, зокрема таких її видів: презентації для 

лекційного викладу матеріалу; презентації для повторювально-узагальнювальних 

уроків; презентації для уроків тематичного оцінювання знань, що було доцільним у 

навчанні іноземних студентів. 

Ефективним засобом засвоєння та закріплення навчального матеріалу 

(особливо мовного) стали рольові, дидактичні, комунікативно-психологічні ігри. 

Вони допомагали студентам позбутися страху користуватися мовою, яку вони 

вивчають, стимулювали активізацію уваги та пам’яті, покращували психологічний 

клімат у групі, формували здатність приймати самостійні рішення, оцінювати свої 

дії, позитивно впливали на формування в студентів відповідального ставлення до 

навчання. 

Упровадження зазначеної умови у викладанні дисциплін в експериментальних 

групах дозволило врахувати характерологічні особливості іноземних студентів, 

значно збільшити час комунікативно-мовленнєвої практики на заняттях для 

кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу всіма учасниками 

групи, вирішити різні виховні та розвивальні завдання, ураховуючи індивідуальні 
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здібності кожного студента. 

Реалізація третьої педагогічної умови включала використання в процесі 

професійної підготовки іноземних студентів інтерактивних форм і методів навчання, 

спрямованих на підвищення пізнавальної активності до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. З метою формування готовності до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін на підготовчому факультеті фармацевтичного університету 

освітній процес спирався на поєднання тренінгової, інформаційно-комунікаційної, 

інтерактивної та професійно зорієнтованої технології на засадах особистісно 

зорієнтованого підходу. 

Особистісно зорієнтований підхід дозволив урахувати характерологічні 

особливості іноземних студентів значно збільшити час мовно-мовленнєвої практики 

на заняттях для кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу всіма 

учасниками групи, вирішити різні виховні та розвивальні завдання, ураховуючи 

індивідуальні здібності кожного студента. 

Під час проведення експериментальної роботи важливим було впровадження 

тренінгової технології як засобу подальшої професійної підготовки іноземних 

студентів підготовчого факультету з метою забезпечення інтенсивності навчання. 

Тренінги в навчальному процесі іноземних студентів надали 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. 

У процесі вивчення професійно зорієнтованих дисциплін іноземними 

студентами на етапі довишівської підготовки впроваджено інтерактивні технології з 

використанням інтерактивної дошки, презентацій на уроках хімії, біології, фізики та 

російської мови, інтерактивні й модеративні семінари тощо. 

Під час викладання біології, фізики, хімії та російської мови студентам-

іноземцям було впроваджено інформаційно-комунікаційні технології, реалізація 

яких 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.  

Упровадження 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. 

З метою формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

зорієнтованих дисциплін розроблено та впроваджено вправи на закріплення логіко-

смислової структури професійно зорієнтованого тексту та застосування 

професійного мовлення; проведено бесіди з професійної тематики; відвідано музей 

фармації на базі Національного фармацевтичного університету; виконання завдань 
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для СРС різних рівнів складності (залежно від можливостей, здібностей і рівня 

підготовленості студентів).  

У 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. 

Упровадження інтерактивних форм і методів супроводжувалося роботою зі 

структурно-логічними схемами та інтерактивними текстами; самостійною 

розробкою алгоритмів (ілюстровані за необхідністю прикладами та зразками) та 

вправ для усного й писемного мовлення; соціально-комунікативними ситуаціями з 

реального життя. 

Запропоновані інтерактивні форми й методи (інтерактивні ігри, групові 

дискусії, мозковий штурм, бліц-опитування, марафон „Допоможи собі сам” тощо) 

спряли обговоренню дискусійних питань щодо майбутньої професії іноземних 

студентів.  

З метою підвищення якості використання викладачами зазначених вище 

технологій у процесі навчання іноземних студентів розроблено семінар-тренінг 

„Педагогічні форми і методи навчання в підготовці іноземних студентів 

підготовчого факультету”, що передбачав розгляд таких питань: „Поняття та 

структура інтерактивних методів навчання”, „Класифікація інтерактивних методів 

навчання студентів”, „Упровадження інтерактивних форм і методів навчання на 

етапі довишівської підготовки іноземних студентів”. 

Реалізація розроблених експериментальних умов надала можливість іноземним 

студентам адаптуватися до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін на 

підготовчому факультеті фармацевтичного університету, до професійного 

самовизначення та корекції професійного вибору подальшого вступу до ВНЗ та 

здобуття професійної освіти. 

Експериментальна перевірка й реалізація педагогічних умов підготовки 

іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих дисциплін на 

підготовчому факультеті фармацевтичного університету відбувалась з урахуванням 

вимог до кожного з виділених компонентів: мотиваційно-орієнтувального, змістово-

процесуального та результативного. 

За результатами контрольного експерименту оцінено ефективність 

упровадження педагогічних умов, узагальнено експериментальний матеріал, 

проведено порівняльний аналіз результатів, проаналізовано якість отриманих 

показників підготовки іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін. 

Аналіз результатів оцінювання дав змогу простежити динаміку рівнів 

сформованості кожного із компонентів готовності іноземних студентів до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичних вишах. 

Загальні результати наведено в Таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 

Критерії Групи Рівні сформованості готовності іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін 

Високий Середній Низький 

Мотиваційний ЕГ 63,4 29,6 7,0 

КГ 21,2 34,8 43,9 

Комунікативно-

мовленнєвий 

ЕГ 25,5 66,1 8,4 

КГ 6,1 34,8 59,1 

Особистісно-

рефлексійний 

ЕГ 70,4 22,5 7,1 

КГ 19,7 37,9 42,4 

 

Отже, аналіз показників контрольного вимірювання засвідчив, що в студентів 

експериментальної групи відбулися якісні зміни в готовності до вивчення 

професійно орієнтованих дисциплін: якщо за мотиваційним критерієм в 

експериментальній групі готовність іноземних студентів з низьким рівнем становить 

7,0%, то в контрольній – це 43,9%; із середнім рівнем готовності в 

експериментальній групі – 29,6%, а в контрольній – 34,8%, в експериментальній 

групі високий рівень готовності іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих наприкінці дослідження демонструє 63,4%, а в контрольній – 21,2%; за 

комунікативно-мовленнєвим критерієм отримали такі показники: в 

експериментальній групі високого рівня досягли 25,5% студентів, у контрольній 

високий рівень мали 6,1% респондентів; середній рівень виявлено відповідно у 

66,1% – експериментальна група та 34,8% – контрольна; з низьким рівнем 8,4% в 

експериментальній групі та 59,1% у контрольній групі. Відповідно до особистісно-

рефлексійного критерію (володіння професійним стилем) значно кращі показники 

мають студенти експериментальної групи – 70,4%, а в контрольній – лише 19,7%. 

Статистичний аналіз отриманих результатів (з використанням критерію 

Пірсона для незалежних вибірок) довів ефективність упровадження розроблених 

педагогічних умов підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

проблеми підготовки іноземних студентів до вивчення професійно зорієнтованих 

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 
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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 

орієнтованих дисциплін” – це інтегративне, стійке та динамічне утворення 

особистості, 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. 

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 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 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 
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факультету до подальшого навчання у ВНЗ 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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АНОТАЦІЇ 

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 зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційна робота досліджує актуальну проблему підготовки іноземних 

студентів до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному 

університеті. У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови підготовки іноземних студентів до вивчення професійно 

орієнтованих дисциплін у фармацевтичному закладі, розроблено модель підготовки 

іноземних громадян до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у вищому 

навчальному закладі. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості 

готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін у НФаУ. 

Отримані результати свідчать про те, що впровадження розробленої моделі 

формування готовності іноземних студентів до вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін у ВНЗ забезпечило значні зміни рівня розвиненості готовності іноземних 

студентів, формуванню готовності до вивчення професійно орієнтованих дисциплін, 

а й до вибору навчального закладу медичного та фармацевтичного спрямування 

Ключові слова: підготовка іноземних студентів, педагогічні умови, адаптація, 

професійне навчання, професійна спрямованість навчання, педагогічні технології, 

професійно орієнтовані дисципліни. 
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Черкашина Ж. В. Подготовка иностранных студентов к изучению 

профессионально ориентированных дисциплин в фармацевтическом 

университете. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2017. 

Диссертационная работа исследует актуальную проблему подготовки 

иностранных студентов к изучению профессионально ориентированных дисциплин 

в НФАУ, теоретически обосновано и экспериментально проверено педагогические 

условия и разработана модель подготовки иностранных студентов к изучению 

профессионально ориентированных дисциплин. Уточнены критерии и показатели 

уровней сформированности готовности к изучению профессионально 

ориентированных дисциплин в фармацевтическом университете. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение разработанной 

модели формирования готовности иностранных студентов к изучению 

профессионально ориентированных дисциплин в НФаУ обеспечило значительные 

изменения уровня готовности к изучению профессионально ориентированных 

дисциплин. 

Ключевые слова: подготовка иностранных студентов, педагогические условия, 

адаптация, профессиональное обучение, профессиональная направленность 

обучения, педагогические технологии, профессионально ориентированные 

дисциплины. 

Cherkashina Zh. V. Training of Foreign Students for Learning Professionally 

Oriented Disciplines at the Pharmaceutical University. – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher 

Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The thesis investigates an urgent problem of training foreign students for learning 

professionally oriented disciplines at the pharmaceutical university. Pedagogical 

conditions of training foreign students for learning professionally oriented courses at the 

pharmaceutical establishment have been grounded and experimentally proved; foreign 

students’ training model for learning professionally oriented disciplines at higher 

educational institutions has been developed. The criteria and indicators of readiness 

formation levels for learning professionally oriented disciplines at pharmaceutical 

universities have been specified. 

The received results demonstrate that the implementation of the eleborated model of 

foreign students’ readiness formation for learning professionally oriented disciplines at 

higher educational institutions provided significant changes in the level of foreign 

students’ readiness development, formation of readiness for learning professionally 

oriented disciplines and the choice of the institution of medical and pharmaceutical 

orientation. 

Key words: training of foreign students, pedagogical conditions, adaptation, 

professional training, professional orientation of training, educational technologies, 

professionally oriented disciplines. 
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