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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  З МЕТОЮ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ЛІКАРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Під час дистанційної форми навчання, для покращення  формування 

комунікативної компетентності  при вивченні пропедевтики педіатрії, під час  

проведення практичних занять в «on-line» форматі використовувались 

інтерактивні технології навчання. Це сприяло розвитку навички встановлювати і 

підтримувати контакт з партнером зі спілкування та використовувати 

професійну лексику, вмінню знаходити оптимальний вихід з проблемних ситуацій в 

ході професійної комунікації, зростанню  комунікативної толерантності, 

соціально-комунікативної компетентності та  зниженню емоційних барʼєрів у 

спілкуванні.  

Ключові слова: дистанційна освіта, пропедевтика педіатрії, інтерактивні 

технології, комунікативна компетентність. 
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During distance studing process, for interactive learning technologies were used 

to improve the formation of communicative competence in the study of propaedeutics of 

pediatrics, in holding  practical classes in the "on-line" format. This optimized  the 

development of the ability to establish and maintain contact with a communication 

partner and usage professional vocabulary, the ability to find the best way out of difficult 

situations in professional communication, increase communicative tolerance, social 

communication competence and reduce emotional barriers in communication. 

Key words: distance education, propaedeutics of pediatrics, interactive 

technologies, communicative competence. 

Во время дистанционной формы обучения для улучшения формирования 

коммуникативной компетентности при изучении пропедевтики педиатрии, во время 

проведения практических занятий в «on-line» формате использовались 

интерактивные технологии обучения. Это способствовало развитию навыка 

устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению и использовать 

профессиональную лексику, умению находить оптимальный выход из проблемных 

ситуаций в ходе профессиональной коммуникации, росту коммуникативной 

толерантности, социально-коммуникативной компетентности и снижению 

эмоциональных барьеров в общении. 

Ключевые слова: дистанционное образование, пропедевтика педиатрии, 

интерактивные технологии, коммуникативная компетентность. 

 

Постановка проблеми. Комунікативна компетентність розглядається як 

сукупність умінь і навичок, що забезпечують доброзичливу взаємодію людей один 

з одним, ефективне вирішення різних завдань спілкування, виявляється як 

важливий засіб освіти і як результат розвитку особистості.  Комунікативна 

компетентність лікаря належить до тих soft skills, які визначають професійну 

затребуваність та ефективність професійної діяльності лікаря. Розвинені навички 

спілкування, тактовність, толерантність, уміння створити довірливу атмосферу, 

комфортне психологічне середовище, урахувати психологічний стан хворого, 

відчути його ставлення до хвороби, налаштувати на боротьбу з недугою значно 

підвищують ефективність діагностики, лікування, профілактики, реабілітації [2, 

c.13]. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів – це складний  

процес, що включає теорію і практику конструктивного вирішення професійно-

комунікативних ситуацій, має будуватися на основі аналізу та інтерпретації 

професійно-комунікативної взаємодії. Для успішного виконання майбутньої 

професійної діяльності майбутнім лікарям необхідно опанувати знання про 

особливості професії, основні професійні ролі й форми спілкування в процесі 

професійної взаємодії, що забезпечить наповнення комунікативної взаємодії 

професійним змістом [3, c.184].  

Серед програмних результатів навчання  при вивченні пропедевтики 

педіатрії є навик спілкуватися з колегами та пацієнтами, проводити збір скарг, 

анамнезу. Тому одним із способів удосконалення професійної підготовки 

майбутніх лікарів є формування у них готовності до професійної комунікації. 

Професійне спілкування відрізняється від спілкування в широкому сенсі тим, що в 

його процесі ставляться мета і конкретні завдання, які вимагають свого рішення. І 

такому спілкуванню притаманний певний рівень комунікативної компетентності, 

яка  формується  саме у період навчання закладі вищої освіти [5, c.190].  
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З метою розвитку  навичок професійної комунікації при вивченні 

пропедевтики педіатрії  в навчальний процес були впроваджені  інтерактивні 

методи навчання такі як діалогічно-дискусійні технології, ділова гра, рольова гра, в 

процесі проведення яких між здобувачами освіти  відбувається наближене до 

реального життя спілкування, яке формує навички професійного діалогу, здатність  

аргументувати та відстоювати власну думку, підвищуються рівень практичного 

володіння лінгвістичним матеріалом. Також  формується культура дискусії, вміння 

доповідати, вислухати іншу точку зору, виявляючи при цьому толерантність і 

доброзичливість, приймати спільні рішення, підвищується рівень співпраці. 

Створення умов активізації засобів ігрового моделювання ситуацій професійної 

діяльності з метою орієнтації здобувачів освіти в професійній сфері спрямоване на 

досягнення основної мети – формування у майбутніх лікарів комунікативної 

компетентності, ставлення до неї як до важливого чинника успішної професійної 

медичної діяльності, усвідомлення необхідності професійного самовдосконалення 

через її розвиток,  готовність до майбутньої професійної діяльності [6, c.233].              

  Запровадження дистанційного навчання в умовах карантину, спричиненого 

пандемією COVID-19, призвело до втрати основного принципу навчання у формі 

безпосередньої комунікації здобувача освіти  та педагога. Застосування комп’ютерів 

як засобів комунікації ввійшло в суспільну практику, з’явилося нове поняття 

«комп’ютерна комунікація» [1, c.162]. Навчання «on-line» створило нові вимоги: 

володіти навиками і уміннями використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних 

технологій (діалог «людина–комп’ютер–людина»), працювати з різними видами, 

носіями електронної інформації, швидко й кваліфіковано здійснювати пошук, відбір 

необхідних даних з різних джерел, працювати з текстовими файлами [1, c.163].  

 Поряд із суто технічними проблемами (нестійкість інтернет-з’єднання, 

невідповідність обладнання вимогам до програмного забезпечення, низький рівень 

комп’ютерної грамотності) викладачеві  потрібно  враховувати також певні 

комунікаційні обмеження, що виникають, під час «комп’ютерної комунікації» а саме: 

певна ізольованість здобувача освіти в віртуальній академічній групі,  їм складно 

коротко формулювати і стисло висловлювати свою думку, чітко  відповідати чи  

ставити запитання (особливо письмово в чатах), обмеження, що перешкоджають 

розвитку групової комунікації [4, c.233].   

Тому нагальною  стала потреба пошуку методів дистанційного навчання та  

ефективних  освітніх технологій, що здатні допомогти у вирішенні даної проблеми.  

Завдання дослідження: оптимізувати основні засоби і методи 

дистанційного навчання при викладанні пропедевтики педіатрії в умовах 

карантинних обмежень. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Всі види дистанційного 

навчання можна розподілити на два кластери. Це активні засоби, що передбачають 

роботу в реальному часі у спеціалізованих чатах, віртуальних аудиторіях, на 

вебінарах. І це пасивні засоби, які передбачають можливість одержання 

теоретичних знань на спеціалізованих освітніх порталах, форумах, у репозитаріях, 

файлообмінних системах [1, с.168]. 

 На кафедрі педіатрії № 1 з пропедевтикою та неонатологією Полтавського 

державного медичного університету впродовж періоду пандемії, викладання 

клінічної дисципліни пропедевтика педіатрії проводилось відповідно до принципів 

дистанційної форми навчання. Було прийнято  рішення про проведення практичних 

занять  з поєднанням декількох сервісів дистанційного навчання: як у синхронному 
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режимі за  допомогою хмарної платформи Zoom для проведення онлайн відео-занять 

у реальному часі, наближених до роботи в реальній аудиторії, так і в асинхронному 

режимі, з використанням безкоштовного веб-сервісу Google Classroom. Матеріали 

для підготовки до практичних занять розміщувались у захищеному середовищі 

Google Клас, який був створений для кожної академічної групи.  Здобувачі освіти 

мали доступ в асинхронному режимі до відео-інструкцій, коротких навчальних відео 

та завдань для виконання, тестових завдань та ситуаційних задач, після розв’язання 

яких отримували консультування викладачів у приватних коментарях. До кожної 

теми розміщувався глосарій з тлумаченням окремих медичних термінів, що  сприяло 

формуванню комунікативної компетентності у спеціальній (практичній) сфері,  

підвищенню рівня практичного володіння лінгвістичним матеріалом. 

 Проведення онлайн відео-занять проходило за розкладом практичних 

занять, де за темою проводились відтворюючі, систематизуючі та евристичні 

бесіди зі здобувачами освіти, рольові (ділові) ігри, розв’язувались  проблемні 

комунікаційні ситуаційні задачі, підтримувався зворотній зв'язок, проводилось 

консультування, що  сприяло оволодінню комунікативними стратегіями. 

Використання відео-конференції програми Zoom дозволяло також підвищити 

забезпечення психологічної комфортності спілкування і об’єктивність при 

оцінюванні рівня знань здобувачів освіти, бо була можливість візуального контакту 

здобувачів між собою та викладачем. 

Використання прийомів інтерактивного навчання в режимі он-лайн відео-

занять сприяло розвитку навику встановлювати, підтримувати контакт з партнером 

зі спілкування та використовувати професійну лексику, вміти знаходити 

оптимальний вихід з проблемних ситуацій в ході професійної комунікації, 

зростанню  комунікативної толерантності, соціально-комуніка-тивної 

компетентності, а також зниженню емоційних барʼєрів у спілкуванні.  

Висновок. Навчання у віртуальному форматі вимагає удосконалення 

дидактичних прийомів, які вже ефективно використовувались  під час 

традиційного навчання і можуть бути використані для дистанційної освіти. 

Перспективою є подальше  дослідження  застосування онлайн інструментів для 

використання  інтерактивного навчання у сфері охорони здоров’я, розроблення 

рекомендацій для удосконалення їх ефективного використання.  
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У 

СТУДЕНТІВ ВІДДІДЕННЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Стаття присвячується аналізу та систематизації різних форм контролю 

рівня знань іноземних студентів з української мови як іноземної на початковому 

етапі навчання. Відзначається ефективність тестового контролю для 

формування інтересу до предмета, ставлення до навчання і формування таких 

якостей, як самостійність, ініціативність, працьовитість. Визначено вимоги до 

тестового контролю, описані його функції, форми та види, Аналізується 

доцільність використання тестів у навчанні української мови. Вказуються 

переваги та недоліки комп'ютерного тестування, яке активно використовується у 

зв'язку з бурхливим розвитком техніки та інформаційно-комунікативних 

технологій. 

Ключові слова: іноземний студент, початковий рівень, контроль, письмовий 

контроль, тестові завдання, тест, рівень знань, мовленнєва компетенція. 

Key words: foreign student, written control, concept of foreigners’ language 

training, Elementary level, test, level of knowledge, speech competence. 

Ключевые слова: иностранный студент, начальный уровень, контроль, 

письменный контроль, тестовые задания, тес, уровень знаний, речевая 

компетенция. 

 

Постановка проблеми. Навчання української мови як іноземної – складний, 

багатоаспектний процес передачі й засвоєння знань, навичок і вмінь, способів 

пізнавальної діяльності, формування комунікативної компетенції. Це двобічний 

процес, у якому під час сумісної діяльності беруть участь викладач та студент. 

Діяльність студента та її ефективність залежать від мотивації, інтересів,потреб, 

індивідуалізації процесу навчання, максимального урахування особливостей 

особистості студента, від його власної активності, гнучкого творчого підходу 

педагога до добору навчального матеріалу, способам його введення, закріплення та 

контролю. Контроль – це співвідношення результатів знань студентів із 

запланованими цілями навчання. Перевірка знань студентів передбачає надання не 

тільки відомостей про правильність чи неправильність кінцевого результату 

виконаних завдань, а й про самі завдання: чи відповідає форма дій даному етапу 

засвоєння. Правильно організований контроль навчальної діяльності студентів 

дозволяє викладачеві оцінити знання,уміння і навички студентів, при потребі 

допомогти, щоб досягти поставлених цілей навчання. Все це створює сприятливі 

умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої 

самостійної роботи на заняттях. Правильно організований контроль дає можливість 

не тільки об’єктивно оцінити рівень засвоєння матеріалу студентами, але й 

побачити власні досягнення та виявити недоліки у методиці викладання. Тому 

вибір форми контролю якості засвоєних знань є надзвичайно важливим. 


