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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия внедрения в образовательный процесс ВУЗа 
авторской педагогической системы воспитания физической культуры студентов в процессе внеаудиторной 
спортивно-массовой работы. Охарактеризованы такие понятия, как здоровьесберегающая образовательная среда, 
физическое самосовершенствование; возрастные и индивидуальные особенности; персонификация процесса 
внеаудиторной спортивно-массовой работы, педагогическое мастерство преподавателя физического воспитания, 
интерактивные и мультимедийные здоровьесберегающие технологии. 
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, образовательный процесс, здоровьесберегающая  
образовательная среда, персонификация, педагогическое мастерство, внеаудиторная спортивно-массовая работа, 
физическая культура, студенческая молодежь. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION 

OF PHYSICAL CULTURE STUDENTS’ UPBRINGING PEDAGOGICAL SYSTEM 
IN UNIVERSITY EDUCATIONAL PROCESS DURING EXTRACURRICULAR SPORTS WORK 

The article investigates psychological and pedagogical conditions of the implementation of physical culture students’ 
upbringing pedagogical system in university educational process during extracurricular sports work. There were characterized such 
concepts as of healthy educational environment, personification of the process in extracurricular sports work, pedagogical skill of a 
physical education teacher, interactive and multimedia technologies of health preservation. 

Attention is focused on activating resources relevant to university educational environment which aimed at creation the 
space of health preservation and formation; socio-value attitude to personal health and individual culture of health. It involves the 
formation of students’ motivational conscious for inclusion in extracurricular sports work that provides productive learning and skills, 
serving as an internal control mechanism of self-regulation of all students’ educational activities. 

Designed interactive and multimedia health preservation technologies determine optimal learning opportunities for transition 
from traditional learning forms to modern informational approaches in educational. The most important of them is the increased 
attention to student individuality through the development of internal motivation, which creates universal conditions for health 
preservation availability to motor activity. 

Considering the age and individual features of students provides personification of extracurricular sports work that 
contributes to the individual approach to programming of physical perfection, self realization and self rational construction of sports 
education. It was stressed the importance of the formation of subjectivity and improving of physical education teachers’ pedagogical 
skills as factors in achieving quality of health preservation educational activity that appears in the manifestation of teachers’ creativity 
to improving educational process, personal development, ensuring a high level of intellectual thinking, moral character and spiritual 
enrichment. 
Keywords: psychological and pedagogical conditions, educational process, health preservation educational environment, 
personification, pedagogical skills, extracurricular sports work, physical culture, students. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 

 
Стаття присвячена розкриттю особливостей організації цілеспрямованої роботи з формування комунікативних 

умінь студентів як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів. Реалізація обґрунтованих педагогічних 
умов здійснюється на засадах системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, аксіологічного 
підходів до формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін. 
Ключові слова: компетентність, комунікація, дослідницька компетентність, майбутні лікарі, інтерактивне навчання, 
проблемне навчання, кейс-метод, особистісно орієнтоване навчання. 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді... ХХІ століття вже традиційно називають ерою 
комунікації. Значення комунікативної компетентності особистості для сучасного суспільства важко переоцінити. 
Формування комунікативної компетентності майбутнього спеціаліста перебуває в полі зору як зарубіжних, так і 
вітчизняних дослідників. 

Навчання є результатом взаємодії викладача і студента. Від організації цієї взаємодії і залежить результат 
навчання. Особистісно орієнтоване навчання ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача і студента. 

Майбутній лікар, не розглядається як творча особистість, як цілісний суб’єкт навчальної діяльності, що 
прагне не просто до оволодіння майбутньою професією, але й до реалізації своїх потенційних можливостей. 
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Розуміння природи творчої активності особистості майбутнього лікаря потребує з’ясування особливостей 
навчального середовища, де саме усвідомлюється ця діяльність і як саме відбувається суб’єкт-суб’єктне 
управління, та хто в цій системі з учасників педагогічного процесу є суб’єктом, а хто об’єктом. 

Оскільки в сучасних умовах позачергово є необхідність підготовки компетентних лікарів, здатних до 
ефективної управлінської діяльності, то ВМНЗ (вищий медичний навчальний заклад) повинен забезпечувати 
формування творчої особистості лікаря, як оптимальної передумови розвитку його управлінської культури, як 
суб’єкта виховання та навчання, формування в нього основних видів компетентностей щодо суб’єкт-суб’єктного 
управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми… 
Проблемі дослідження розвитку комунікативних умінь, навичок та їх структурних компонентів присвячені праці, 
технології розвитку комунікативної компетентності П. Гальперіна, В. Гриньової, І. Зимньої, М. Забродського, 
В. Кан-Каліка, О. Мерзлякової, Л. Рибалко, Л. Савенкова, та ін. Питання комунікативної компетентності майбутніх 
лікарів висвітлені у наукових працях В. Толочко, Л. Галій, Б. Громовика, С. Мокрянина, Л. Пляки, А. Сердюк, 
В. Тюріної, Ю. Юсеф та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій дослідників, присвячених формуванню комунікативної 
компетентності, багато питань цієї проблеми ще не набули належного обґрунтування й однозначного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про необхідність розв’язання різноманітних проблем, 
пов’язаних з низьким рівнем комунікативної компетентності майбутніх фахівців різних сфер діяльності, зокрема 
майбутніх лікарів. Актуальність дослідження посилюється також існуючою суперечністю, пов’язаною з 
невідповідністю вимог суспільства до компетентної у питаннях спілкування особистості та низьким рівнем 
комунікативної підготовки студентів у ВНЗ (вищих навчальних закладах). 

Формулювання цілей статті... Стаття присвячена розкриттю особливостей організації цілеспрямованої 
роботи з формування комунікативних умінь студентів як елементу дослідницької компетентності майбутніх 
лікарів. 

Виклад основного матеріалу дослідження... Провідною сучасною педагогічною технологією, в основі 
якої закладена суб'єкт-суб'єктна взаємодія є інтерактивне навчання. 

Перш ніж перейти до характеристики інтерактивного навчання, розглянемо його нижчі ієрархічні рівні: 
пасивне та активне, у процесі яких можуть формуватися елементи дослідницької компетентності. 

Однією з пасивних для слухачів формою роботи прийнято вважати лекцію. Однак і на лекції можна 
застосовувати активні елементи. Власне лекція з усім джерелом методичних питань і компонентів здатна 
активізувати дані суміжних наук, досвід передової практики, особистий досвід студентської аудиторії. Такою 
лекцією є проблемна лекція. На проблемній лекції включення мислення студентів здійснюється викладачем за 
допомогою створення проблемних ситуацій. Для створення проблемної ситуації можна використати наступні 
прийоми: пряма постановка проблеми; проблемне завдання у вигляді питання; повідомлення інформації, яка 
містить суперечність, повідомлення протилежних думок з будь-якого питання; звернення уваги на те чи інше 
життєве явище, яке потрібно пояснити; повідомлення фактів, які викликають непорозуміння; співставлення 
життєвих знань з науковими; постановка питання, на яке повинен відповісти студент, прослухавши частину лекції 
і зробити висновки [9]. 

Засобом управління мисленням студентів на проблемній лекції є система заздалегідь підготовлених 
викладачем проблемних та інформаційних запитань. 

Дидакти визначають такі ознаки методів активного навчання, які, на наш погляд, мають істотне значення в 
контексті розвитку професійної спрямованості майбутніх лікарів: проблемність: основне завдання – ввести 
студента в проблемну ситуацію, для виходу з якої (для прийняття рішення або знаходження відповіді) йому не 
вистачає наявних знань, і він вимушений сам активно формувати нові знання за допомогою викладача, 
ґрунтуючись на відомому йому чужому й своєму професійному досвіді, логіці та мисленні; адекватність 
навчально-пізнавальної діяльності характеру майбутніх практичних (посадових) завдань і професійних функцій 
студентів, зокрема особливостям міжособистісного спілкування та службових взаємин. Завдяки цьому можливе 
формування емоційно-ціннісного ставлення майбутніх лікарів до професійної діяльності; індивідуалізація: 
організація навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням індивідуальних здібностей і можливостей студентів; 
самостійність взаємодії студентів з навчальною інформацією. За традиційного навчання викладач здійснює 
функцію посередника, який «фільтрує» навчальну інформацію, препарує її та подає в підготовленому вигляді 
студентам. Використовуючи активні методи навчання, педагог займає позицію студентів і в ролі помічника бере 
участь у процесі їхньої взаємодії з навчальним матеріалом. В ідеалі викладач стає керівником самостійної роботи 
студентів, реалізовуючи принципи педагогіки співробітництва; взаємонавчання: стрижневим моментом багатьох 
форм проведення занять із застосуванням методів активного навчання є колективна діяльність і дискусійна 
форма обговорення; мотивація: активність як індивідуальної, так і колективної, як самостійної, так і 
регламентованої навчально-пізнавальної діяльності студентів розвивається і підтримується системою мотивації, 
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ядро якої становлять такі мотиви, як: професійний інтерес, творчий характер навчально-пізнавальної діяльності, 
ігровий характер проведення занять, емоційний вплив [1]. 

Не існує чітких методик або вказівок щодо активації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які були 
б універсальними для кожного ВНЗ. Їх вибір залежить від умов, за яких він відбувається, рівня активності 
студентів даного ВНЗ, включення студентів у науково-пізнавальну діяльність та багатьох інших факторів [4]. 

Упровадження в навчальний процес методів активного навчання розглядали А. Вербицький, І. Лернер, 
О. Лопатіна, А. Матюшкін, М. Махмутов, В. Оніпко, В. Рибальський, А. Смолкін, П. Щербань та ін. 

Основними формами навчання у ВНЗ є: лекційні, практичні, лабораторні заняття, семінари, самостійна 
робота. 

У залежності від дидактичних задач, які ставить перед собою лектор, розрізняють традиційні та 
інтерактивні лекції. Т. Головачук [3] стверджує, що традиційні лекції характеризує висока активність викладача з 
організації початкового сприйняття матеріалу й формування основи для подальшого самостійного вивчення й 
оволодіння знаннями, але спостерігається пасивність студентів до сприйняття чужих думок, відсутність 
самостійності та неможливість осмислення матеріалу в процесі механічного запису слів лектора. 

Головне спрямування інтерактивної лекції − це самостійне здобуття студентами знань, їх самонавчання 
під керівництвом лектора з використанням усіх доступних інтерактивних методів. Інтерактивні лекції дають 
можливість студентам брати участь у вирішенні поставлених проблем, висловлювати власну позицію, критично 
думати, дискутувати з колегами і викладачем [3]. На думку В. і З. Архименків та Н. Пащевської, інтерактивні лекції 
виконують функції: мотиваційну − розвиває інтерес до науки; методичну − містить пояснення, інтерпретації, 
прогнози; організаційно-орієнтаційну − містить поради з організації роботи та інформацію про джерела 
літератури; професійно-виховну − розвиває спеціальні здібності і виховує професіоналізм; оцінно-розвиваючу − 
формує розумові й оціночні вміння [12]. 

М. Литвінцева стверджує, що ключовим принципом активізації пізнавальної діяльності на інтерактивних 
лекціях є принцип проблемності [7]. На думку І. Турчини, для підвищення ефективності лекцій необхідно 
використовувати методи дискусії, бесіди, роботу в парах. До таких лекцій відносять: проблемну, бінарну, лекцію зі 
заздалегідь запланованими помилками, лекцію-конференцію, лекцію-консультацію. 

Під час проведення проблемної лекції нові знання вводяться у відповідності до засад проблемного 
навчання, лекція будується таким чином, що пізнання студента наближається до пошукової, дослідницької 
діяльності, оскільки одну частину знань студент отримує від лектора, іншу – здобуває самостійно під його 
керівництвом через пробудження інтересу до проблеми, що викликає бажання знайти спосіб її вирішення [5]. 

Під час проведення лекції зі заздалегідь запланованими помилками студенти стають опонентами, 
рецензентами, експертами й здійснюють постійний контроль над змістом лекції для знаходження помилок, що 
навмисно заклав викладач. Такі елементи інтелектуальної гри активізують пізнавальну, розумову діяльність 
студентів, активізують їх увагу. Як зазначає В. Шахов, лекції зі заздалегідь запланованими помилками виконують 
не тільки стимулюючу, але й контролюючу функції – викладач може оцінити рівень підготовки студентів із 
предмета [14]. 

Бінарну лекцію проводять у формі діалогу два викладачі в якості науковців, або науковця і практика, чи 
викладача та студента. Перевагами бінарної лекції Т. Головачук уважає високу міру активності сприйняття, 
мислення студентів; переключення з одного лектора на іншого сприяє підтриманню високого рівня уваги й 
інтересу студентів, стимулює розумовий процес; можливість передати більший обсяг інформації за рахунок 
переконструювання матеріалу; краще розуміння матеріалу завдяки практичним прикладам [3]. 

Лекція-конференція вибудовується за зразком науково-практичного заняття, складається зі заздалегідь 
поставленої проблеми і системи доповідей, які контролює викладач. Під час підготовки до такої лекції студенти 
ретельно готуються, опрацьовують матеріал лекції та додаткову літературу. Л. Наконечна вважає, що саме такі 
заняття сприяють розвитку пізнавальної самостійності та професійної компетентності студентів [11]. 

Лекцію-консультацію проводять за двома сценаріями. Перший варіант – «питання – відповідь»: як 
правило, лектор відповідає на запитання студентів за розділами дисципліни. Другий − «питання – відповідь – 
дискусія»: лектор подає нову навчальну інформацію, ставить запитання й організовує дискусію для пошуку 
відповідей [7]. 

Отже, зазначимо, що інтерактивні лекції як форма організації навчання у вищому навчальному закладі 
сприяють формуванню комунікативної складової дослідницької компетентності майбутніх лікарів. 

Серед різноманітних модифікацій методів активного навчання нами було вибрано структуровані кейси, що 
наданий час знайшли своє місце в структурі підготовки майбутніх лікарів [2], в тому числі і на предметах 
природничо-наукового циклу. Кейси – коротке і точне викладення ситуації з конкретними цифрами і даними. Для 
такого типу кейсів існує певна кількість правильних відповідей. Вони призначені для оцінки знання і вміння 
використовувати одну формулу, навик, методику в певній галузі медичних знань. Визначення кейс-методу 
ситуаційного аналізу полягає в опису реальної ситуації або події, які відбувалися в тій чи іншій сфері лікарської 
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діяльності й описані авторами для того, щоб спровокувати дискусію в навчальній аудиторії. Це не просто 
правдивий опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію. Крім того, кейси 
конкретних ситуацій розвивають аналітичні, дослідницькі, комунікативні навички, виробляють уміння аналізувати 
ситуацію, планувати стратегію і приймати рішення [5, с. 29-36]. 

Кейс-метод ситуаційного аналізу є спеціальний метод навчання, який передбачає використання 
конкретних ситуацій для сумісного аналізу, обговорення або вироблення рішення тими, хто навчається, з певного 
розділу чи теми навчального курсу [13 , с. 136-144]. Отже, робота з кейсами конкретних ситуацій надає 
можливість розбору як клінічних ситуацій так і фізіологічних механізмів адаптації організму людини до змін 
навколишнього середовища. Навчання конкретним ситуаціям відбувається за певним сценарієм кейсу, який 
включає і самостійну роботу окремого студента, і «мозковий штурм» в межах малої групи, і публічний виступі з 
представленням і захистом висунутого рішення. Кейс-метод ставить за мету максимально активізувати 
навчально-пізнавальну діяльність кожного студента і залучити його в процес аналізу ситуації і прийняття рішень. 
Тому студентська група поділяється на таке число мікрогруп, щоб останні складалися із 3-5 чоловік. Кожна 
команда вибирає спікера. Роль спікера полягає у відповідальності за організацію роботи мікрогрупи, розподіл 
питань між учасниками і за прийняті рішення. Після завершення роботи спікер робить доповідь у межах 10 хвилин 
про результати роботи своєї мікрогрупи. 

Безпосередню роботу з кейсом можна організувати двома способами: 1) кожна мікрогрупа виконує різні 
теми з одного розділу протягом усього заняття; 2) усі мікрогрупи працюють одночасно над одним і тим же 
розділом (темою) кейса, конкуруючи між собою в пошуку найбільш оптимального рішення. Дуже ефективним є 
використання ІКТ при проведенні занять із застосуванням кейсів конкретних ситуацій. Це дозволяє краще подати 
групам ілюстративний, табличний, схематичний матеріал (презентації), швидше виконувати розрахунки із 
застосуванням табличного процесора тощо [4]. 

З розвиваючою метою сформувати в студентів логічне, індуктивне та дедуктивне мислення, розвинути 
здібність застосовувати набуті знання для пояснення фізіологічних механізмів життєдіяльності організму людини 
було розроблено нестандартне практичне заняття за кейс-методом ситуаційного аналізу. До обладнання 
увійшли: правила гри, кейси кожної з груп, комп’ютерне та програмне забезпечення. 

Застосування кейс-методу конкретних ситуацій можна і доцільно використовувати поряд з традиційними 
методами навчання у ВМНЗ при викладанні природничих дисциплін. Кейс-метод конкретних ситуацій є цікавою 
активною формою навчання, що мотивує інтерес до теми, дисципліни загалом, підвищує навчально-пізнавальну 
діяльність студентів, сприяє розвитку творчого мислення, уміння приймати конструктивні рішення. Використання 
метода кейс-методу конкретних ситуацій прищеплює студентам такі якості як ініціативність, творчий підхід до 
розв’язання проблем, готовність до дії в різних умовах, та вміння гнучко реагувати на них, що є необхідним для 
майбутніх лікарів. 

Перед освітою стоїть завдання не лише передати знання студентам, а й виховати самодостатню 
особистість, яка орієнтується в сучасному світі. Необхідною частиною навчального процесу при вивченні 
природничих дисциплін, зокрема біофізики, є розв’язання якісних задач, що описано у праці [7]. 

На нашу думку, інтерактивне навчання слушно розглядати як інтерактивний варіант організації 
педагогічної взаємодії в навчальному процесі (що передбачає метод занурення в спілкування була розроблена 
М. Щетініним). Виходячи з цього, можна схарактеризувати такі особливості: процес навчання відбувається в 
груповій спільній діяльності, де група розглядається як суспільство в мініатюрі, тобто навички спільної роботи та 
міжособистісного спілкування, отримані у ході навчання, студент у подальшому зможе використовувати у 
реальній професійній діяльності (тобто вирішуються три завдання: пізнавальне, комунікативно-розвивальне, 
соціально-орієнтовне); важливість навчитися виявляти позитивні та негативні зразки взаємодії (за Г. Цукерман – 
цьому пропонує навіть приділити певний час), тобто навичкам попередження виникнення конфліктів, не 
перенесення робочого конфлікту на міжособистісні стосунки, демонстрації переваг та результативності роботи 
згуртованої групи; дотримання діалогічних форм взаємодії, безперервного діалогу; вирішення нестандартної 
постановки проблеми у ході внутрішньогрупової співпраці; зникнення більш вираженої у навчальній взаємодії 
асиметричності позицій викладача і студента, ніж у ході виховної; викладач постає ініціатором вирішення 
навчальних завдань, та координатором процесу спілкування, інтерпретатором досягнення групової мети. 

Однією з таких технологій є коучинг. Коучингом вважають технологію, яка «сприяє балансуванню співпраці 
в команді завдяки цілеспрямованій та динамічній комунікації учасників для досягнення певних цілей» [10]. 

Оскільки будь-яка співпраця у професійній діяльності неможлива без процесу комунікації, науковці, 
шукаючи способи полегшення сприйняття нового матеріалу у процесі навчання, звернули увагу на коучингові 
вміння, зокрема їх комунікативну складову. 

Серед інтерактивних методів, що сприяють формуванню дослідницької компетентності можна виділити 
метод конкретних ситуацій. В основі цього методу лежить опис конкретної професійної діяльності або емоційно-
поведінкових аспектів взаємодії студентів. 
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При аналізі конкретних ситуацій особливо важливо те, що тут поєднується індивідуальна робота студентів 
з проблемною ситуацією і групове обговорення пропозицій, підготовлених кожним членом групи. Це дозволяє 
студентам розвивати навички групової, командної роботи, що розширює можливості для вирішення типових 
проблем в рамках досліджуваної навчальної тематики. 

Необхідно відзначити значущість цього методу для формування комунікативного елемента дослідницької 
компетентності у студентів. Вони навчаються: аналітично мислити; подавати результати проведеного аналізу; 
оцінювати наслідки рішень; освоюють комунікативні навички та навички роботи в колективі. 

Результативність методу збільшується завдяки аналітичній роботі студентів, коли вони можуть дізнатися і 
порівняти кілька варіантів вирішення однієї проблеми. Такий приклад сприяє розширенню індивідуального 
досвіду, аналізу і вирішенню проблеми кожним студентом. Оскільки аналіз конкретної ситуації – групова робота, 
то вирішення проблеми бажано подавати у формі відкритих дискусій. 

Ще одним із інтерактивних методів навчання можна виділити ділову та рольову гру. Рольові ігри 
допомагають формувати такі важливі ключові кваліфікації лікарів, як комунікативні здібності, толерантність, 
уміння працювати в малих групах, самостійність мислення і т. д. 

Ділові ігри проходять, як правило, у формі узгодженого групового розумового пошуку, що вимагає 
залучення до комунікації всіх учасників гри. За своєю суттю цей метод навчання є особливою формою 
комунікації. 

У будь-якому типі комунікації один з учасників є доповідачем, який висловлює свою точку зору. Другий 
учасник є помічником, який, сприймаючи сказане і зроблене, намагається захистити точку зору доповідача. Третій 
учасник комунікації в рамках ділової гри має бути опонентом, який, спираючись на результати прийнятого 
рішення, висловлює свою власну точку зору. Четвертий учасник – організатор комунікації (викладач) – 
перетворює розрізнені зусилля в цілеспрямований рух. Завершується ділова гра підведенням підсумків, де 
основна увага спрямована на аналіз її результатів, найбільш значущих для практики. 

Висновки... Робота з формування комунікативних умінь майбутніх лікарів реалізується через низку 
навчально-виховних завдань, що проводять викладачі природничих дисциплін. Часто один і той самий захід або 
завдання може бути спрямованим на формування різних комунікативних умінь. Процес формування 
комунікативних умінь майбутніх лікарів є складним і тривалим, адже потребує постійної підготовки і система 
підходу. 

Реалізація обґрунтованих педагогічних умов здійснюється на засадах системного, компетентнісного, 
особистісно орієнтованого, діяльнісного, аксіологічного підходів до формування дослідницької компетентності 
майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін. 
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Макаренко А. В. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 
Статья посвящена раскрытию особенностей организации целенаправленной работы по формированию 

коммуникативных умений студентов как элемента исследовательской компетентности будущих врачей. Реализация 
обоснованных педагогических условий осуществляется на основе системного, компетентностного, личностно 
ориентированного, деятельностного, аксиологического подходов к формированию исследовательской 
компетентности будущих врачей в процессе изучения естественных дисциплин. 
Ключевые слова: компетентность, коммуникация, исследовательская компетентность, будущие врачи, 
интерактивное обучение, проблемное обучение, кейс-метод, личностно ориентированное обучение. 

Makarenko Alexander 
FORMATION OF COMMUNICATION AS AN ELEMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE DOCTORS 

The article is  the peculiarities of the purposeful work on formation of communicative skills of students as part of the research 
competence of future doctors. 

The leading modern educational technology, based on embedded subject-subject interaction is interactive learning. 
Working with the formation of communicative skills of future doctors is realized through a series of educational tasks being 

used by science teachers. Often the same event or task can be directed to the formation of different communication skills. The 
process of formation of communicative skills of future doctors is complex and lengthy, since requires constant training and system 
approach. 

The implementation of pedagogical conditions on the principle of the system, competence, personality oriented, active, 
axiological approaches to the development of research competence of doctors in the study of natural sciences. 
Keywords: competence, communication, research competence, future doctors, interactive training, problem training, case-method, 
personality-oriented training. 
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МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

У статті проаналізовано методику активізації дослідницької та проектної діяльності майбутніх педагогів вищої 
школи під час навчання у вищому навчальному закладі. Здійснено аналіз досліджень з даної проблеми, запропоновано 
визначення понять «дослідницьке навчання майбутнього педагога вищої школи» та «проектне навчання майбутнього 
педагога вищої школи», проведено порівняльний аналіз вказаних понять, розглянуто чинники, які сприяють успішному 
змісту дослідницького та проектного навчання у підготовці майбутніх педагогів вищої школи та методи навчання, які 
для цього використовуються. 
Ключові слова: дослідницька компетентність, науково-дослідницька компетентність, проектне навчання, 
дослідницьке навчання, дослідницькі методи навчання, майбутній педагог вищої школи. 
  

Постановка проблеми у загальному вигляді... Підготовка фахівця, здатного творчо мислити та 
самостійно застосовувати рішення у важких ситуаціях – пріоритетний напрямок у сучасній освіті. Крім того, серед 
основних завдань вищого навчального закладу є, зокрема, підготовка висококваліфікованих фахівців, які зможуть 
адаптуватися до умов і вимог ринку праці та застосовувати свої творчі здібності, дослідницькі вміння і навички. 
Майбутній педагог вищої школи повинен мати не тільки достатні знання з професійного профілю, а й здатність до 
здійснення кваліфікованого науково-дослідницького пошуку. Саме тому активізація дослідницької та проектної 
діяльності майбутніх педагогів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі потребує окремого 
дослідження – адже студент-дослідник є не тільки аналітиком, він одночасно збагачується професійними 
цінностями для своєї майбутньої професії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми… 
Актуальність окресленої проблеми відображено, зокрема, у Законі України «Про вищу освіту» (2014), 


