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ВІДГУК 

офіційного опонента Кайдалової Лідії Григорівни 

на дисертацію Яцишиної Ольги Василівни «Гуманітарна підготовка 

іноземних студентів у медичних університетах», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

В умовах інтеграції вітчизняної вищої освіти у світовий науковий та 

освітній простір, вітчизняна теорія і практика професійної підготовки 

іноземних студентів у медичних університетах у світлі сучасних вимог 

переживає зміни, реалізуючи освітні технології, поєднуючи класичні й 

інноваційні підходи до навчання, кращі здобутки вітчизняного, традиційного 

та інноваційного навчання. 

Підготовка іноземних студентів у вищих навчальних закладах України 

має специфіку, пов’язану з входженням іноземця в український суспільно-

культурний простір і виникненням таких проблем, як: мовний бар’єр; 

недостатній рівень обізнаності студентів-іноземців щодо особливостей та 

закономірностей історичного, культурного, релігійного становлення 

українського соціуму, що спричиняє ускладненість розуміння ними норм та 

реалій українського суспільства. 

Дослідження процесу гуманітарної підготовки іноземних студентів-

майбутніх лікарів актуалізується низкою суперечностей, зокрема між: 

– зростанням кількості іноземних студентів у вищих медичних 

навчальних закладах України та ускладненим входженням студентів з інших 

країн в українське соціокультурне середовище; 

 – необхідністю соціокультурної адаптації іноземців, котрі здобувають 

медичну освіту в Україні та потребою вдосконалення гуманітарної 

підготовки іноземних студентів-майбутніх лікарів з метою формування у них 

соціокультурної компетентності; 
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 переважанням традиційних підходів до гуманітарної підготовки 

студентів ВМНЗ та необхідністю вивчення суспільних дисциплін за 

допомогою реалізації інноваційних методик навчання іноземних студентів. 

Дисертантка переконливо доводить, що недостатня теоретична і 

методична розробленість, нагальна необхідність розв’язання суперечностей 

та потреба у вдосконаленні гуманітарної підготовки іноземних студентів під 

час вивчення ними суспільних дисциплін, актуалізують проблему 

дослідження, що не викликає сумніву, оскільки важливим є впровадження в 

педагогічну науку проблеми гуманітарної підготовки іноземних студентів у 

медичних університетах.  

Дослідження проводилося відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка за темою «Особистісно-професійний розвиток педагога 

в процесі підготовки до інноваційної діяльності» (№ державної реєстрації 

0111U001321). Тема дисертації затверджена вченою радою Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(протокол № 6 від 29.01.2013 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових 

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

26.03.2013 р.). 

Структура роботи є логічною і виваженою, зумовлена характером 

наукового пошуку, глибиною та змістовністю розв’язання поставлених завдань. 

Вона свідчить про науково обґрунтований підхід автора до досліджуваної 

проблеми гуманітарної підготовки іноземних студентів у медичних 

університетах, що заслуговує безумовного схвалення. 

Беззаперечною є наукова новизна результатів дослідження, оскільки на 

основі проведеного дослідження авторкою визначено й теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови гуманітарної підготовки іноземних 

майбутніх лікарів у процесі вивчення суспільних дисциплін: створення 

сприятливого навчально-пізнавального середовища під час вивчення 
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суспільних дисциплін для мотивування іноземних студентів до розширення 

світогляду; удосконалення знаннєвої підготовки іноземних студентів із 

суспільних дисциплін у процесі використання інноваційних педагогічних 

технологій; спрямованість гуманітарної підготовки на формування 

інформаційної грамотності та аналітичних умінь іноземних студентів на 

основі міждисциплінарної інтеграції; організація самостійної діяльності 

студентів у процесі гуманітарної підготовки. 

Дослідницею розроблено й упроваджено у навчальний процес модель 

гуманітарної підготовки іноземних студентів – майбутніх лікарів, яка 

охоплює такі компоненти: мету та результат дослідження, методологічні 

підходи, на яких ґрунтується процес гуманітарної підготовки студентів-

іноземців, зміст і завдання, принципи навчання, форми, методи та засоби 

гуманітарної підготовки іноземних студентів-медиків, педагогічні умови 

гуманітарної підготовки іноземних студентів-майбутніх лікарів, компоненти, 

критерії та показники сформованості соціокультурної компетентності як 

результату гуманітарної підготовки іноземних студентів-медиків. 

Практичне значення одержаних результатів вбачаємо у розробленні 

комплексу методичних матеріалів з використанням інноваційних 

педагогічних технологій у процесі вивчення іноземними студентами-

майбутніми лікарями суспільних дисциплін: історії України історії 

української культури, філософії; удосконалено методи діагностики рівнів 

сформованості соціокультурної компетентності іноземних студентів вищих 

медичних навчальних закладів як результату їхньої гуманітарної підготовки. 

Результати дослідження висвітлено у 19 наукових працях, з яких 17 – 

одноосібні, зокрема, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному науковому періодичному виданні, 8 – у матеріалах наукових 

конференцій та науково-методологічного семінару, 1 – навчально-

методичний посібник. 
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Дістали розгорнуте тлумачення й авторське уточнення погляди на 

сутність гуманітарної підготовки іноземних студентів у вищих медичних 

навчальних закладах, також здобувачем розглянуто особливості гуманітарної 

підготовки іноземних студентів-медиків. 

Цілком виправданим, на наш погляд, є те, що дисертант на основі 

вдумливого аналізу наукових підходів визначає сутність понять: «професійна 

підготовка», «гуманітарна підготовка», «соціокультурна компетентність» 

та ін. 

Автором ретельно проаналізовано сутність соціокультурної 

компетентності з урахуванням специфіки адаптації цього терміну до процесу 

гуманітарної підготовки у медичних навчальних закладах та сформовано 

авторське розуміння соціокультурної компетентності іноземних студентів-

майбутніх лікарів як комплекс загальних знань, умінь і навичок, що 

сприяють адаптації особистості до нових соціально-культурних умов, її 

самовизначенню у цих умовах, засвоєнню культурних зразків поведінки, 

моральних норм та ціннісних орієнтацій соціуму, в якому вона перебуває. 

На схвальну оцінку заслуговують виявлені основні проблеми, що 

характеризують специфіку вивчення іноземними студентами суспільних 

дисциплін: недостатній рівень знань про особливості історичного та 

культурного розвитку українського соціуму, морально-етичні норми, 

закріплені у ньому; труднощі, пов’язані з «входженням» іноземного студента 

в українське соціокультурне середовище; ускладненість розуміння та 

засвоєння іноземними студентами таких навчальних дисциплін, як «Історія 

української культури», «Історія України». 

Хочеться відзначити, що вдало окреслено особливості гуманітарної 

підготовки іноземних студентів та враховуються такі аспекти: мовний 

(мовний бар’єр –  більшість студентів не спілкується українською мовою), 

релігійний (релігія – чинник, що формує систему моралі та суспільних норм, 

визначає ті етичні принципи, за якими має розвиватися те чи інше 
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суспільство; суперечності між християнським світоглядом українців та 

мусульманським студентів з арабських країн) та культурний (соціально-

культурний, що охоплює філософію, мистецтво, мораль, політику, право, 

освіту). 

Відповідно до структури дослідницею визначено компоненти, критерії, 

рівні і показники сформованості соціокультурної компетентності як 

результату гуманітарної підготовки іноземних студентів-майбутніх лікарів у 

медичному університеті. За окресленими показниками визначено рівні 

(високий, достатній, середній, низький) сформованості кожного компонента 

соціокультурної компетентності. Кожен з них передбачає комплекс 

сформованих мотивів, знань, умінь і навичок та результатів самоосвітньої 

діяльності.  

Авторкою розроблено і схарактеризовано структурно-функціональну 

модель, в основу якої покладено ідею формування у студентів-іноземців 

соціокультурної компетентності від початкового етапу навчання в 

університеті до самостійної діяльності щодо отримання знань у галузі таких 

соціально значущих феноменів, як особистість, суспільство, культура та 

опанування норм міжособистісного спілкування. 

З метою забезпечення  сформованості соціокультурної компетентності 

дослідницею вдало виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови, а саме: 

 створення сприятливого навчально-пізнавального середовища під час 

вивчення суспільних дисциплін для мотивування іноземних студентів до 

розширення світогляду; удосконалення знаннєвої підготовки іноземних 

студентів із суспільних дисциплін у процесі використання інноваційних 

педагогічних технологій; спрямованість гуманітарної підготовки на 

формування інформаційної грамотності та аналітичних умінь іноземних 

студентів на основі міждисциплінарної інтеграції; організація самостійної 

діяльності студентів у процесі гуманітарної підготовки. 
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Дисертанткою виконано дослідно-експериментальну перевірку 

результативності педагогічних умов гуманітарної підготовки іноземних 

студентів-майбутніх лікарів у процесі вивчення суспільних дисциплін», якій  

присвячено педагогічний експеримент з перевірки моделі та педагогічних 

умов гуманітарної підготовки іноземних студентів-майбутніх лікарів у 

процесі вивчення ними суспільних дисциплін. 

На підсумковому етапі експериментального дослідження Ольгою 

Василівною Яцишиною проведено підсумкову діагностику стану 

сформованості в іноземних студентів-майбутніх лікарів соціокультурної 

компетентності, систематизовано та узагальнено результати дослідно-

експериментальної роботи, сформульовано основні висновки та рекомендації 

щодо впровадження результатів експериментального дослідження у процес 

гуманітарної підготовки іноземних студентів-майбутніх лікарів, окреслено 

перспективи подальших розвідок. Основними методами дослідження на 

цьому етапі стали методи парних порівнянь та математичної статистики. 

Відзначаючи належний науковий рівень дисертаційної роботи Ольги 

Василівни Яцишиної, позитивно оцінюючи її в цілому, уважаємо за доцільне 

вказати висловити побажання і зауваження:  

1. На наш погляд, аналізуючи гуманітарну підготовку у контексті 

професійної освіти майбутніх лікарів (с. 45), посилаючись на навчальні плани 

відповідних спеціальностей зарубіжних університетів, не варто було 

обмежуватись лише одним планом – Варшавського університету (додаток Б). 

2. Уважаємо, що окреслюючи актуальність формування 

соціокультурної компетентності як результату гуманітарної підготовки 

іноземних студентів у висновках до першого розділу (с. 79), не досить 

коректно при розмежуванні освіти вжито термін «технічної освіти» у 

підготовці майбутніх лікарів. 

3. Відмічаємо, що на графічному зображенні моделі (с. 130) доцільно 

було б конкретизувати, які інноваційні педагогічні технології використано у 
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процесі гуманітарної підготовки (с. 140). Також у авторефераті (c. 11-12), 

описуючи реалізацію другої педагогічної умови «удосконалення знаннєвої 

підготовки іноземних студентів із суспільних дисциплін у процесі 

використання інноваційних педагогічних технологій» необхідно уточнити: 

які ж саме технології використано у гуманітарній підготовці іноземних 

студентів-медиків. 

4. На нашу думку, гуманітарна підготовка іноземних студентів у 

медичних університетах була б більш ефективною та результативною, якби в 

педагогічному експерименті, крім суспільних дисциплін: «Історія України», 

«Історія української культури», «Філософія», на основі міждисциплінарної 

інтеграції, що передбачено четвертою педагогічною умовою (с. 138) було 

охоплено й інші дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки майбутніх лікарів, у. ч.«Основи психології. Основи педагогіки» 

(с. 6 автореферат; с. 212, додаток А).  

5. У висновку до другого розділу (с. 140) без належного обґрунтування 

та експериментальної перевірки сформульовано, що для досягнення мети 

дисертаційного дослідження найефективнішими є інтерактивні, ігрові, 

інформаційні, а також технології проблемного та проектного навчання.  

6. У розділі 3 (с. 142) автором не уточнено студентів яких 

спеціальностей медичних університетів було охоплено експериментальним 

дослідженням.  

7. Нам видаэться, що на формувальному етапі експерименту необхідно 

було більше уваги приділити методиці проведенню занять з суспільних 

дисциплін, у т. ч. у курсі «Філософії» з теми Філософії релігії, враховуючи 

характеріологічні особливості іноземних студентів з різних країн світу та з 

різними віросповіданнями (с. 161). 

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи, не знижують її наукової й практичної цінності. Відзначені 

недоліки тільки підкреслюють можливості її подальшого вдосконалення і 
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розвитку в майбутніх наукових пошуках дисертанта.  

Важливо, що висновки і результати дослідження, викладені в роботі, 

впроваджено в освітній процес Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», Одеського 

національного медичного університету, ВДНЗУ «Буковинський державний 

медичний університет».  

Дисертація і автореферат викладені логічно, послідовно, структурно 

грамотно, коректно та оформлені досить ретельно. Усі висновки 

підтверджуються методологічною обґрунтованістю вихідних позицій, 

поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих результатів, 

відповідністю використаного комплексу взаємопов’язаних методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті й завданням дослідження, об’єктивним 

аналізом одержаних результатів, всебічною апробацією основних положень 

дисертації в педагогічному експерименті.  

Рекомендуємо результати досліджень і висновки дисертаційної роботи: 

1) впровадити у медичні ВНЗ для покращення гуманітарної підготовки 

іноземних студентів майбутніх лікарів з урахуванням специфіки майбутньої 

професійної діяльності, де навчаються іноземні студенти, зокрема: Івано-

Франківський медичний університет, Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця, Вінницький медичний університет, Запорізький 

державний медичний університет та ін. ; 

2) розробити комплекс інтерактивних вправ для мотивації студентів до 

поглибленого вивчення суспільних дисциплін з метою розширення 

світогляду іноземців-майбутніх лікарів і формування їхньої соціокультурної 

компетентності та проводити подальші дослідження з гуманітарної 

підготовки іноземних студентів доцільно на кафедрах циклу гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін медичних університетів, підпорядкованих 

МОЗ України. 
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Підсумовуючи вище зазначене, констатуємо: дисертація «Гуманітарна 

підготовка іноземних студентів у медичних університетах» є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, яке містить нові результати в галузі теорії і 

методики професійної освіти та за своїм обсягом, обґрунтованістю проведених 

досліджень, науковою значущістю отриманих результатів відповідає п. п. 9, 11, 13 

„Порядку присудження наукових ступенів», що дає підстави для присудження 

Яцишиній Ользі Василівні наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти. 

 

 

 
 


