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У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні перед багатьма науково-педагогічними 
працівниками стає проблема підвищення якості освітнього процесу. Спільнотою піднімаються пи-
тання гуманізації освіти, її спрямованості на диференційний підхід у навчанні  з урахуванням індиві-
дуальних особливостей кожної особистості, її потенціалу. З цією метою повинні бути створенні 
сприятливі умови протягом всього навчально-виховного процесу. Багато науковців та практиків 
піднімають питання духовного та особистісного розвитку студентів, активізації їх самосвідомос-
ті, позитивного та творчого ставлення до майбутньої професії. Обґрунтовано значення діалогі-
зації педагогічної взаємодії як умови розвитку професійної спрямованості студентів медичного уні-
верситету, їх ідентифікації з носіями професійних цінностей, охарактеризовано психолого-
педагогічні умови розвитку професійної спрямованості майбутніх лікарів. На основі результатів 
емпіричного дослідження з’ясовано характер взаємин між викладачами і студентами, стилі їх педа-
гогічної взаємодії. В статті розкриваються особливості педагогічної взаємодії: проводиться аналіз 
різних підходів до її визначення та розглядаються основні її механізми. Особлива увага приділяється 
такій стороні педагогічної взаємодії між викладачем та студентами, як педагогічне спілкування, 
розглядаються так звані «бар’єри» спілкування та способи їх подолання. Наводяться провідні фор-
ми організації навчальної діяльності, які сприятимуть оптимізації педагогічної взаємодії між викла-
дачем та студентами. 
Ключові слова: професійне становлення майбутніх лікарів, професійна спрямованість, педагогічна взаємодія, діалогічне 
спілкування, ідентифікація, педагогічне спілкування.  

У наш час все більш помітним стає інтерес 
громадськості, органів державної влади, засобів 
масової інформації і самого медичного співтова-
риства до широкого кола питань соціально-
економічного, морально-етичного і юридичного 
характеру, пов'язаних з сучасним станом систе-
ми охорони здоров'я та медичної освіти. З но-
вою силою актуалізувалися питання гуманізації 
медичної освіти, особистісно-професійного роз-
витку майбутнього лікаря, особливо його моти-
ваційно-ціннісної сфери, морально-етичних яко-
стей, професійної спрямованості. Саме від рівня 
професійної спрямованості, ціннісного ставлен-
ня до професії залежить передусім успішність 
професійної діяльності лікаря. Сучасні реалії по-
требують активізації педагогічних пошуків мето-
дичних шляхів розвитку професійної спрямова-
ності майбутніх лікарів у період їх підготовки у 
медичних вузах [1, 2]. 

Питання професійного становлення особис-
тості та розвитку професійно важливих якостей 
фахівців досліджували О.М. Борисова, А.А. Дер-
кач, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, К.К. Платонов, Б.А. 

Ясько та ін. Окремі аспекти розвитку професій-
ної спрямованості майбутніх фахівців розгляда-
лися в контексті формування професійної іден-
тичності особистості (О.В. Денисова, Т.П. Мара-
лова, У.С. Родигіна, О.О. Трандіна, Л.Б. Шней-
дер та ін.), професійної самосвідомості (Л.О. 
Григорович, Н.Ю. Веселова, С.В. Кошелева та 
ін.), професійних інтересів і нахилів (С.П. Крягж-
де, О.М. Прядехо, Б.О. Федоришин та ін.), цінні-
сного ставлення до професії (М.Н. Дьоміна). Пе-
дагогічні умови розвитку професійної спрямова-
ності студентів у медичних вузах досліджували-
ся О.М. Пантелєєвою, А.С. Ткаченко, Н.І. Анісь-
кіною, М. Н. Дьоміною, О. А. Неловкіною-
Берналь та ін [5]. Зокрема, О.А. Неловкіна Бер-
наль визначила такі педагогічні умови форму-
вання професійної спрямованості студентів ме-
дичних спеціальностей: "формування у студен-
тів-медиків навичок здійснення навчально-
пізнавальної діяльності у медичному виші як за-
собу їх дидактичної адаптації; розвиток профе-
сійного (клінічного) мислення майбутніх лікарів; 
впровадження засобів педагогічного моніторингу 
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як важеля управління процесом формування 
професійної спрямованості студентів" [4, 5, 6]. 

Становлять інтерес також визначені О.В. Де-
нисовою психологічні і педагогічні умови розвит-
ку професійної ідентичності студентів-медиків в 
освітньому процесі вищого навчального закладу 
[3]. Психологічними умовами розвитку професій-
ної ідентичності майбутніх лікарів, на думку до-
слідниці, є: суб'єктивна значущість професії, 
емоційно-позитивне ставлення до професії і до 
себе в ній; професійно-орієнтоване інформацій-
но-насичене навколишнє середовище; активна 
взаємодія з носіями (трансляторами) професій-
них норм, цінностей і моделей поведінки; суб'єк-
тна позиція особистості по відношенню до соці-
альної реальності. До педагогічних умов станов-
лення професійної ідентичності майбутніх ліка-
рів О.В. Денисова відносить: особистісно-
орієнтований зміст освіти; раннє включення в 
процес професійної діяльності і спілкування; ви-
користання форм і методів навчання, заснова-
них на високій активності і особистісній включе-
ності студентів в освітній процес; діалогічний 
підхід у взаємодії викладача і студента, що за-
безпечує поєднання емоційно-ціннісного і про-
фесійно-особистісного досвіду викладача і сту-
дента; використання групових методів роботи, 
що забезпечують повноцінний зворотний зв'язок 
[3]. Можна погодитися з дослідницею в тому, що 
у становленні професійної ідентичності майбут-
ніх медичних фахівців особливу роль відіграє їх-
нє раннє залучення до професійної діяльності та 
діалогізація педагогічного процесу, що забезпе-
чує трансляцію студентам професійно-
особистісного досвіду викладачів. Водночас, де-
які з визначених дослідницею психологічних і 
педагогічних умов розвитку професійної іденти-
чності студентів є не стільки умовами, скільки 
складовими професійної ідентичності, тобто су-
б'єктивна значущість професії, емоційно-
позитивне ставлення до професії і до себе в ній, 
суб'єктна позиція щодо соціальної реальності. 
На наш погляд, для позначення вказаних особи-
стісних феноменів більш адекватним є вживане 
Л.Б. Шнейдер поняття „ внутрішні джерела ста-
новлення професійної ідентичності ”, до яких до-
слідниця відносить: емоційно-позитивний фон, 
на якому відбувається отримання інформації про 
професію; позитивне сприйняття себе як суб'єк-
та професійної діяльності; емоційно-позитивне 
сприйняття своєї приналежності до професійно-
го співтовариства; успішне засвоєння (привлас-
нення) прав і обов'язків, норм і правил профе-
сійної діяльності; готовність фахівця прийняти 
на себе професійну відповідальність; характер 
вираженості і самоприйняття екзистенціального 
й функціонального Я; мотиваційна активність з 
реалізації себе в обраному професійному прос-
торі [7, 8, 13].  

Отже, існують різні підходи до визначення 
педагогічних умов розвитку професійної спрямо-
ваності, що дає підстави вважати цю проблему 

до кінця не вирішеною і продовжити пошук оп-
тимальних умов розвитку професійної спрямо-
ваності студентів у вузах. 

Метою статті є: з’ясування значення діалогі-
зації педагогічної взаємодії як умови розвитку 
професійної спрямованості студентів медичного 
вузу. Сутність педагогічної взаємодії суб’єктів 
навчально-виховного процесу, психолого-
педагогічні  основи  співпраці  викладача  і сту-
дента,  окремі  питання  забезпечення  педагогі-
чної  підтримки  студентів  у  процесі  їх профе-
сійного  становлення, особливості  управління  
процесом  професійної  підготовки майбутнього 
фахівця у медичних вишах через забезпечення 
взаємодії викладача і студента розглядалися у 
працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і пси-
хологів на рівні теоретичних узагальнень чи бу-
ли предметом  конкретних  експериментальних  
досліджень таких  учених як І.Бех, М.Шимін (пи-
тання педагогічної етики взаємодії  викладачів  
та студентів); І.Зязюн, О.Касьянова, 
С.Максименко, С.Мусатов,  Б.Бєляєв  (взаємодія  
викладача  і  студента  як умова  успішності  на-
вчально-виховного  процесу); Л.Долинська (фі-
лологічна взаємодія викладача та студента як 
багаторівневий процес); Б.Братусь, 
П.Блонський, А.Брушлинський, О.Волкова, 
В.Занков, С.Рубінштейн (вивчення та  характе-
ристика суб’єкта педагогічної діяльності); 
М.Боришевський, Р.Мартін, В.Нагаєв, 
П.Симонов (засоби забезпечення та регулюван-
ня  спілкування у навчально-виховному процесі); 
Т.Гаврилова, А.Бодальов, М.Рибакова, 
Ю.Кулюткін (питання взаємовідносин). Діалогіч-
на взаємодія викладача та студента є багаторів-
невим процесом, під час якого відбувається од-
ночасне засвоєння як мотиваційно-смислової, 
так і предметно-операційної сторін педагогічної 
професії, тобто відбувається як особистісне, так 
і професійне зростання (Л. Долинська) [9, 10, 
12]. 

Основною внутрішньою умовою діалогічного 
типу взаємин виступають взаємини між викла-
дачем та студентом, які можна кваліфікувати як 
особистісні. Такий тип взаємин характерний для  
рівноправних  партнерів у спілкуванні, які дові-
ряють і позитивно ставляться один до одного. 
При цьому викладач сприймає студента як ціка-
ву інформативну особистість, орієнтується на 
його неповторну індивідуальність, створює умо-
ви для його саморозвитку, а студент вбачає у 
викладачеві старшого товариша, порадника, ав-
торитетну особу [11, 14]. У ході професійного 
навчання і виховання майбутні лікарі знайом-
ляться з професійними нормами та стандарта-
ми, прийнятими у медичному закладі, засвоюють 
професійні цінності і формують професійну іден-
тичність, розвивають у себе професійно важливі 
якості. Іншими словами, відбувається особистіс-
но-професійний розвиток майбутніх лікарів, ус-
пішність яких залежить від багатьох чинників. 
Серед найбільш значущих з них можна виділити 
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приклад викладачів, кураторів, керівників прак-
тики, які покликані демонструвати майбутнім лі-
карям зразки ціннісного ставлення до професії і 
через психологічний механізм ідентифікації 
впливати на формування їх професійної іденти-
чності та розвиток професійної спрямованості. 
Формування особистості майбутнього лікаря як 
фахівця значною мірою залежить від особистіс-
них якостей викладачів, їх авторитету, здатності 
впливати на думки студентів. В усі часи підкрес-
лювалося, що лікар окрім ґрунтовних знань і 
умінь повинен володіти високою загальною 
культурою, певними людськими якостями. Осо-
бливою мірою це стосується викладачів медич-
них вузів, які займаються професійною підготов-
кою майбутніх лікарів. Форма і способи поведін-
ки та спілкування викладача зі студентами ма-
ють потужну виховну силу і суттєво впливають 
на розвиток професійної спрямованості студен-
тів. Особистий приклад і професійна майстер-
ність викликають повагу до викладача, вироб-
ляють у студента витримку, гуманність і толера-
нтність у спілкуванні з пацієнтами, бажання зро-
бити для хворого все необхідне. Передати сту-
дентам свої професійні переконання викладач 
може тільки у випадку, якщо цінує людську гід-
ність в собі та інших людях, діє згідно з власни-
ми переконаннями і надає таку ж свободу вибо-
ру студентам, вірить в себе і в них, любить їх і 
піклується про їх особистісне та професійне ста-
новлення. Для передачі професійно етичних 
цінностей  викладачеві також важливо володіти 
комунікативними навичками і звертатися під час 
розгляду питань професійної етики до розуму і 
почуттів студентів. Володіючи глибшими знан-
нями і уміннями в порівнянні з студентами і бу-
дучи для них авторитетом, хороший викладач в 
той же час демонструє на своєму прикладі пова-
гу до гідності людини і розмовляє з студентами 
«на рівних», незалежно від їх віку і національно-
сті. Будь-які прояви зарозумілості і спроби нав'я-
зати свою думку з питань професійних цінностей 
і моралі, як правило, викликають негативну реа-
кцію з боку студентів [1, 6, 15]. Тільки якщо ви-
кладач представляє таку систему професійних і 
моральних принципів, зразком виконання яких є 
сам, студенти повірять у проголошувані ним іс-
тини і сприймуть їх. Дуже важливо прищепити 
студентам-медикам уявлення про єдність мате-
ріального і духовного начал у людині, необхід-
них для розуміння біопсихосоціальної суті хво-
роб. Щоб лікувати людей, лікареві важливо не 
тільки призначати їм лікарські препарати або 
навчати здорового способу життя. Не менш ва-
жливо навчити пацієнта знаходити сенс і радість 
у своєму житті, мир і злагоду в своїй душі, без 
чого перемогти хворобу неможливо. Для цього 
лікар спершу сам має навчитися регулювати 
свої почуття, думки і поведінку. Особистий при-
клад особливо важливий під час навчання сту-
дентів на клінічних кафедрах, коли викладач 
демонструє дотримання моральних норм і прин-

ципів у процесі спілкування не тільки з студен-
тами і колегами, але й з пацієнтами. Деструкти-
вний вплив на професійне становлення студен-
тів справляють ситуації, коли слова педагога 
розходяться зі справами, і він в реальності нех-
тує тими професійно-моральними нормами, до-
тримуватися яких раніше закликав. Все це 
пред'являє дуже серйозні вимоги до викладачів 
медичного вузу, чиї особистісні якості повинні 
відповідати званню наставника майбутніх лікарів 
[6]. 

Отже, одне з важливих завдань викладачів 
медичних вузів полягає в тому, щоб викликати 
довіру студентів до себе, захопити їх власним 
прикладом, викликати бажання ідентифікувати 
себе з представниками медичної професії. Як 
свідчать психолого-педагогічні дослідження, іде-
нтифікація є одним з найважливіших психологіч-
них механізмів розвитку професійної спрямова-
ності особистості, засвоєння нею професійних 
норм і цінностей. 

Т.М. Давиденко підкреслює, що ідентифіка-
ція, по-перше, зумовлює формування цілісного 
уявлення особистості про зміст, способи і засоби 
своєї діяльності; по-друге, дає змогу критично 
проаналізувати себе і свою діяльність; по-третє, 
перетворює особистість в суб'єкта своєї актив-
ності [2]. Професійна ідентифікація особистості 
– тривалий, багатовимірний, суперечливий про-
цес, який передбачає: 1) накопичення знань про 
себе; 2) усвідомлення нормативів розвитку; 3) 
оцінювання себе на основі цих знань і нормати-
вів; 4) прояв перетворювальної функції самосві-
домості, що виражається в самовдосконаленні 
особистості як суб'єкта майбутньої професійної 
діяльності [11, 18]. Формуванню здатності до 
адекватної ідентифікації сприяють такі чинники, 
як зміна системи відносин; залучення студентів 
до оцінювання результатів своєї діяльності; 
знання своїх індивідуально-психологічних особ-
ливостей; безпосередня активність особистості. 
Ідентифікації (наслідуванню) належить важлива 
роль у професійному становленні особистості, 
розвитку її професійної майстерності. Мається 
на увазі так зване особистісне знання, яке не ус-
відомлюється ні викладачем, ні студентом і мо-
же передаватися виключно шляхом імітації, без-
посереднього наслідування. Спостерігаючи за 
діями викладача, студенти підсвідомо засвою-
ють його професійні установки, стратегії поведі-
нки і ціннісне ставлення до медичної діяльності.  

Е.В. Коротаева та І.В. Андрощук підкреслю-
ють важливість педагогічної взаємодії як необ-
хідної умови підвищення ефективності всього 
навчального процесу. У свою чергу, наявність 
педагогічної взаємодії передбачає поєднання 
педагогічного впливу і власної активності студе-
нтів. Мова йде також про побудування довірли-
вого спілкування учасників навчального процесу: 
відносини співпраці і взаємодопомоги, співпере-
живання в радості пізнання, співучасть у вирі-
шенні проблемних питань і розв’язання пізнава-
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льних завдань. 
І.В. Андрощук розкриває механізми розгор-

тання педагогічної взаємодії [1, 12], такі як: 
1) взаємини (викладач і студент як суб’єкти 

взаємодії, які здатні до самоорганізації й само-
реалізації, а тому, впливаючи один на одного, 
змінюються якісно); 

2) зв’язки (вони характеризують характер 
змін, ступінь активності кожного із суб’єктів у пе-
дагогічній взаємодії); 

3) педагогічний вплив (передбачає активні дії 
педагога, який, прагнучи досягти намічених ці-
лей у навчальному процесі, використовує мето-
ди впливу, такі як: заохочення; переконання; за-
цікавленість, створює ситуації успіху в ході на-
вчального процесу); 

4) взаєморозуміння (сприяє формуванню 
єдиного змістового простору суб’єктів взаємодії, 
що дає їм змогу в процесі професійної підготов-
ки спільно діяти за відповідно розробленими ал-
горитмами, програмами, планами тощо); 

5) координація (цей механізм взаємодії 
пов’язаний з пошуком засобів, що забезпечують 
відповідність, сумісність у діях, узгодженість в 
операціях); 

6) кооперація (суб’єкти взаємодії беруть 
участь у розробці та виконанні спільних проектів 
або різних, але пов’язаних між собою завдань) 
та ін. 

Зазначимо, що для створення педагогічної 
взаємодії необхідно проектувати умови, що 
сприяють: 

- активному включенню всіх учасників освітніх 
процесів в обговорення і виконання дії при при-
йнятті рішень на різних етапах організації взає-
модії; 

- формуванню дослідницької позиції всіх 
суб’єктів освіти; 

- об’єктивації поведінки, що передбачає 
отримання постійного зворотного зв’язку; 

- побудові партнерського спілкування, що 
означає визнання та прийняття цінності особис-
тості кожного, його думки, інтересів, особливос-
тей, прагнень, перспективи особистісного зрос-
тання [1, 9 ]. 

Дуже важливо в процесі педагогічної взаємо-
дії викладача встановити контакт зі студентсь-
кою аудиторією, ознаками якого є: 

1) взаємне особисте сприйняття викладача і 
студентів, відкритість у стосунках і відвертість у 
висловлюваннях; 

2) згода з головними змістовими положення-
ми взаємодії: сприйняття думок педагога та сту-
дентів, як значущих, розвиток їх у подальшому 
спілкуванні; 

3) єдність оцінних суджень; 
4) наявність емоційного резонансу; 
5) збереження інтересу до подальшої взає-

модії; 
6) високий рівень контакту очей у бесіді; 
7) конгруентність (узгодженість поз, міміки та 

інтонації у спілкуванні). 

Для забезпечення повноцінної діалогічної 
взаємодії суб’єктів педагогічного процесу важли-
во долати бар’єри професійно-педагогічного спі-
лкування. Визначають найбільш типові 
«бар’єри», які можуть суттєво заважати побуду-
ванню педагогічної взаємодії між викладачем та 
студентами [3, 10, 17]: 

- «бар’єр» невідповідності настанов і мотивів: 
викладач приходить на заняття з творчими ціка-
вими задумами, захоплений роботою, а група 
байдужа, студенти неуважні, що дратує, нервує 
викладача; неконгруентність мотивів також може 
бути пов’язана з невмотивованістю студентів до 
навчальної діяльності, коли основна її мета – 
отримання диплому про вищу освіту; 

- «бар’єр» відсутності контакту: викладач за-
ходить до аудиторії і замість того, щоб швидко і 
оперативно організувати взаємодію зі студента-
ми, починає діяти автономно (наприклад, читає 
лекцію, не звертаючи увагу на реакцію студен-
тів, на їх емоційний відгук тощо); 

- «бар’єр» звуження функції педагогічного 
спілкування: педагог реалізовує лише інформа-
ційно-комунікативну функцію педагогічного спіл-
кування, нехтуючи соціально-перцептивною, 
ціннісно-регулятивною, та ін.; 

- «бар’єр» негативної настанови на академіч-
ну групу, яка інколи може формуватися апріорно 
на основі думки інших викладачів, що працюють 
із цими студентами або є наслідком минулого 
негативного досвіду педагогічного спілкування з 
цією групою; 

- «бар’єр» побоювання педагогічних помилок 
виникає тоді, коли викладач не може відповісти 
на «каверзне» запитання студента або вагаєть-
ся, чи правильно оцінює роботу студентів (на-
приклад, під час іспиту гортає залікову книжку 
студента, орієнтуючись на оцінки колег); 

- «бар’єр» «сліпого» наслідування: молодий 
викладач намагається копіювати манери спілку-
вання, стиль діяльності авторитетного педагога, 
не враховуючи власні індивідуальні психологічні 
особливості; 

Щоб професійно-педагогічне спілкування бу-
ло ефективним, викладачеві треба оволодіти 
психолого-педагогічною культурою спілкування, 
що відповідає принципу гуманізму, а саме: 

1) знати психологію студентського віку та 
психологічні особливості конкретної аудиторії; 

2) об’єктивно оцінювати поведінкові реакції, 
комунікативну активність окремих студентів, 
адекватно емоційно відгукуватися на них; 

3) уміти швидко організувати аудиторію і при-
вернути її увагу до змісту заняття (прийоми само 
презентації, публічного виступу), залучати до ак-
тивної навчальної роботи всіх студентів; 

4) вибирати такий спосіб своєї професійної 
поведінки, який найкраще відповідав би психо-
логічним особливостям і психічному стану сту-
дентів; 

5) володіти прийомами стимулювання інтеле-
ктуальної ініціативи й пізнавальної активності 
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студентів, умінням організовувати діалогічну 
взаємодію; 

6) своєчасно коригувати свій комунікативний 
задум відповідно до реальних умов педагогічної 
взаємодії; 

7) аналізувати процес педагогічного спілку-
вання, встановлювати співвідношення мети, за-
собів і результатів комунікативної взаємодії. 

Проведене нами опитування студентів 1 та 2 
курсів УМСА з питань організації навчально-
виховного процесу, в якому взяли участь 110 
респондентів, свідчить про існування залежності 
між їх ставленням до професії і тим впливом, 
який справляють на них викладачі. Питання про 
ставлення до особистості викладача задавалося 
студентам двічі в різній формі: "Чи беруть сту-
денти Вашої групи приклад з викладачів акаде-
мії?" Результати анкетування показали, що ме-
нше половини студентів (47,8%) прагнуть брати 
приклад з викладачів академії. З тих студентів, 
які відчувають нейтральне або негативне став-
лення до майбутньої професійної діяльності, бі-
льше половини не хочуть бути схожими на кого-
небудь зі своїх викладачів. Тут явно простежу-
ється закономірність, відповідно до якої негати-
вне ставлення до людей, які навчають професії, 
переноситься на ставлення до самої професії. 
Чим більше захоплених, відданих своїй справі 
викладачів бачать студенти під час навчання, 
тим сильніше відчувають на собі їх вплив, тим 
більшою мірою розвивається і зміцнюється їх 
спрямованість на майбутню професію. Активіза-
цію особистісно-професійного становлення май-
бутніх фахівців багато науковців пов’язує з орга-
нізацією педагогічної взаємодії з студентами на 
засадах діалогічного підходу. Так, наприклад, на 
думку Л.В. Стоянової, оптимальна організація 
діалогічної взаємодії викладачів і майбутніх лі-
карів забезпечується за таких педагогічних умов: 
реалізація комунікативного потенціалу особис-
тості викладачів і студентів на основі моделі 
двосторонньої комунікації; розвиток комунікати-
вної мобільності суб'єктів взаємодії, що забезпе-
чує ефективний перехід у різні мовні субкульту-
ри, специфічні для професії лікаря (тріада «лі-
кар-педагог – студент – хворий»); створення і 
застосування дидактичних засобів, що сприяють 
діалогічній взаємодії, використання дискусій, 
групових обговорень, як однієї з інтерактивних 
форм навчання. Орієнтація студентів на викла-
дача як на представника майбутньої професії, 
наслідування значущих зразків його діяльності 
та спілкування сприяє розвитку комунікативної 
мобільності студентів, яка, у свою чергу, забез-
печує ефективний перехід у різні мовні субкуль-
тури, специфічні для професії лікаря. Підхід до 
організації навчально-виховного процесу з пози-
ції пріоритету діалогічних, суб'єкт-суб'єктних від-
носин розширює можливості викладача і студен-
тів в особистісному та професійному самовизна-
ченні [4, 8, 6]. 

Л.А. Петровська і А.С. Співаковська зазнача-

ють, що діалогічне педагогічне спілкування ха-
рактеризується такими особливостями, як: від-
вертість, доброзичливість, взаємне довір’я, зорі-
єнтованість на розв'язання проблем, взаєморо-
зуміння, симетричність психологічних позицій [9]. 
І.О. Зязюн вказує, що для викладача, зорієнто-
ваного на діалогічну взаємодію, притаманні такі 
особливості, як: відкритість у поглядах, повага 
до вихованців, зацікавленість їх життям, небай-
дужість до їхніх проблем, емпатія, розуміння 
внутрішнього світу вихованців, надання їм реа-
льної допомоги [5]. Л.В. Стоянова стверджує, що 
побудова взаємин між викладачем і студентом 
на принципах діалогу, гармонії ділових і особис-
тісних відносин виступає істотною умовою під-
вищення ефективності професійної підготовки 
майбутніх лікарів, засвоєння ними професійно 
значущих зразків діяльності та поведінки [12, 
16].  

Отже, ми маємо підстави стверджувати, що 
важливою умовою розвитку і зміцнення профе-
сійної спрямованості майбутніх лікарів є діалогі-
зація педагогічної взаємодії, яка стимулює іден-
тифікацію студентів з викладачами як носіями 
професійних норм і ціннісних орієнтацій. Органі-
зація педагогічних відносин зі студентами на за-
садах діалогічного підходу передбачає сприй-
няття викладачами студентів як психологічно рі-
вноправних партнерів, взаємну активність, осо-
бистісну відкритість і довіру, готовність стати на 
точку зору партнера, віру в значні потенційні 
можливості професійного становлення студен-
тів, налаштованість на взаєморозуміння і творчу 
співпрацю з ними. Побудова педагогічного про-
цесу на принципах діалогу, як психологічно рів-
ноправного співробітництва викладача і студен-
тів, є важливою умовою ідентифікації майбутніх 
лікарів з носіями професійної культури, засвоєн-
ня деонтологічних норм та принципів медичної 
діяльності. 
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Реферат 
ДИАЛОГИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Донец И.Н., Григоренко А.С., Волошина Е.В., Штепа Е.В.  
Ключевые слова: профессиональное становление будущих врачей, профессиональная направленность, педагогическое 
взаимодействие, диалогическое общение, идентификация, педагогическое общение.  

В современных условиях реформирования системы образования в Украине перед научно-
педагогическими работниками возникает проблема повышения качества образовательного процесса. 
В обществе поднимаются вопросы гуманизации образования, его направленности на дифференциро-
ванный подход в обучении с учетом индивидуальных особенностей каждой личности, ее потенциала. 
С этой целью должны создаваться благоприятные условия в течении всего учебно-воспитательного 
процесса. Многие научные сотрудники и практики поднимают вопрос духовного и личностного разви-
тия студентов, активизации их самосознания, положительного и творческого подхода по отношению к 
будущей профессии. Обосновано значение диалогизации педагогического взаимодействия как усло-
вия развития профессиональной направленности студентов медицинского университета, их иденти-
фикации с носителями профессиональных ценностей,  охарактеризовано психолого-педагогические 
условия развития профессиональной направленности будущих врачей. На основе результатов эмпи-
рического исследования установлен характер взаимоотношений между преподавателями и студен-
тами, стили их педагогического взаимодействия. В статье раскрываются особенности педагогического 
взаимодействия: проводится анализ различных подходов к его определению, а также рассматриваю-
тся основные его механизмы. Особое внимание уделяется такой стороне педагогического взаимодей-
ствия между преподавателем и студентами, как педагогическое общение, рассматриваются так назы-
ваемые «барьеры» общения и способы их преодоления. Приводятся ведущие формы организации 
учебного процесса, которые обеспечат оптимизацию педагогического взаимодействия между препо-
давателем и студентами. 

Summary 
DIALOGUE IN PEDAGOGICAL INTERACTION AS A PRECONDITION TO FOSTER MEDICAL STUDENT PROFESSIONALIZATION 
Donets I.M., Hryhorenko A.S., Voloshyna O.V., Shtepa K.V. 
Key words: professional growth, medical students, pedagogical interaction, communication, dialogue.  

A large-scale reform of Ukrainian education has set up new challenges in the field of education 
and professional training. The society raises questions on the humanization of professional education, its 
focus on a differentiated approach to learning, taking into account the individual characteristics of each 
person, its potential. Therefore, it is critical to create favourable conditions throughout the entire period of 
learning at the university. Many researchers and practitioners also raise the question of the spiritual and 
personal development of students, boosting of their self-consciousness, as well as the ways to foster a posi-
tive and creative approach to their future profession. The importance of the dialogue in the pedagogical 
interaction as a condition for the development of the professional orientation of medical students, their self-
identification as carriers of professional values is emphasized. The article elucidates the psychological and 
pedagogical conditions for the development of the professional orientation of future doctors. Based on the 
results of empirical research, the nature of the relationship between teachers and students, the styles of their 
pedagogical interaction are described. The article reveals the features of pedagogical interaction: the 
analysis of various approaches to its definition, as well as its main mechanisms. Particular attention is paid to 
such a side of pedagogical interaction between the teacher and students as pedagogical communication, the 
so-called "barriers" in communication and ways to overcome these obstacles. The leading forms of 
organization of the educational process, which will ensure the optimization of pedagogical interaction 
between the teacher and students, are detailed. 


