
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Полтавський державний медичний університет 

Coventry University (Велика Британія) 
Universidad de La Rioja (м. Логроньо, Іспанія) 
Uniwersytet Rzeszowski (Республіка Польща) 

Universitatea Crestina “Dimitrie Cantemir” (м. Бухарест,
Румунія)

Харківський національний медичний університет 
Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького 
Буковинський державний медичний університет 

(м. Чернівці)
Львівський національний університет 

природокористування 
Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка

ЗБІРНИК СТАТЕЙ
VII Міжнародної науково-практичної конференції 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, 
ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ І 

ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

24-25 листопада 2022 року

Полтава
2022



Збірник статей 
VII Міжнародної науково-практичної

конференції 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ, 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ, 
ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ»

Полтава
2022

PROCEEDINGS 
of the 7th International Conference

"TOPICAL ISSUES OF LINGUISTICS, 
PROFESSIONAL LINGUODIDACTICS, 

PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY OF HIGHER
EDUCATION”

Poltava, Ukraine 
2022



ББК 74.58+81.2 
УДК 378.6
ISBN 978-617-7915-81-1

Актуальні питання лінгвістики, професійної
лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: 
збірник статей VII Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Полтава, 24-25 листопада 2022 р.). Полтава : 
Вид-во "Астрая”, 2022. 275 с.

У збірнику представлено статті вітчизняних і зарубіжних науковців, в 
яких висвітлюються різноманітні проблеми сучасної лінгвістики, психології 
та педагогіки вищої школи, зокрема, медичної.

Для керівників і науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти, магістрантів, аспірантів, докторантів, а також усіх, хто цікавиться 
широким колом теоретичних і практичних питань, пов’язаних зі сферою 
вищої освіти.

Автори публікацій несуть відповідальність за дотримання авторського права, 
точність цитування, достовірність наведених фактологічних даних, граматичні та

стилістичні помилки.

BBC 74.58+81.2 
UDC 378.6
ISBN 978-617-7915-81-1

Topical Issues of Linguistics, Professional Linguodidactics, 
Psychology and Pedagogy of Higher Education: Proceedings of 
the 7th International Conference (Poltava, 24-25 November 
2022). Poltava : "Astraya”, 2022. 275 p.

The Book of Proceedings presents articles by Ukrainian and foreign 
scientists, with a focus on various problems of modern linguistics, psychology 
and pedagogy of higher education, in particular, medical education.

The Book is intended for administrative authorities and academic staff of 
higher education institutions, master students, postgraduate students, 
postdoctoral students, as well as everyone who is interested in a wide range of 
theoretical and practical issues related to the field of higher education.

The authors o f the publications are responsible for the copyright observance, accuracy o f the 
given factual data, grammatical and stylistic errors.



УДК 378:614.253
В.М. Ждан, Є.М. Кітура, М.Ю. Бабаніна,

І.В. Іваницький, М.В. Ткаченко, В.Г. Лебідь 
Полтавський державний медичний університет, Україна 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
У статті розглянуто види і функції іміджу. Наведено визначення професійного 

іміджу лікаря, складові лікарського іміджу: внутрішній і зовнішній компоненти. 
Зовнішній компонент іміджу складається з габітарного, кінетичного, ментального, 
комунікативного та середовищного іміджу, що значно впливає на професійну 
успішність. Складовими габітарного іміджу є зовнішній вигляд та фізична 
конституція. Кінетичний імідж лікаря визначається якістю невербальної комунікації. 
У рамках своєї професійної діяльності ефективність дій лікаря багато в чому 
визначається комунікативним іміджем: умінням спілкуватися. стилем спілкування у  
професійному світі. Основним завданням мовного етикету у  спілкуванні лікаря та 
пацієнта є встановлення контакту та підтримання офіційно ввічливих відносин. 
Розглянуто етапи формування професійного іміджу майбутнього лікаря.

Ключові слова: професійний імідж, компоненти іміджу.
The article discusses the types and functions o f the image. The recognition o f the 

professional image o f the doctor, the components o f the medical image: internal and external 
components are given. The external component o f  the image consists o f  a habitary, kinetic, 
mental, communicative and environmental image, which significantly affects professional 
success. The components o f the habitary image are the appearance and physical 
constitution. The kinetic image o f the doctor is determined by the quality o f non-verbal 
communication. Within the framework o f his professional activity, the effectiveness o f the 
doctor's actions is largely determined by the communicative image -  the ability to 
communicate. communication style in the professional world. The main task o f speech 
etiquette in communication between the doctor and the patient is to establish contact and 
maintain officially polite relations. The stages offorming the professional image o f the future 
doctor are considered.

Key words: image, professional image, image components.
Основною задачею підготовки сучасних спеціалістів повинен стати 

комплексний підхід, який включає високий рівень як професійної, а також іміджевої 
підготовки. Одним із складових підготовки майбутніх лікарів є надання сучасної 
науково обґрунтованої інформації щодо формування та управління професійним 
іміджем. Це стає актуальним саме на заключному етапі навчання, коли випускники 
вже мають певний досвід професійного спілкування та гостро відчувають необхідність 
ефективної комунікації з колегами та досягнення комплаєнсу з пацієнтами різного 
віку. Саме на цьому етапі передача знань, накопиченого соціального досвіду 
майбутнім лікарям є необхідним та виправданим. Під час створення професійного 
іміджу лікаря необхідно орієнтуватися на загальні норми, що сформувалися в 
результаті історичної медичної практики. Передусім це високий рівень 
професіоналізму, моральність та емпатія, наявність комунікативної компетентності [4, 
с. 9].

Під час комунікації людина подає себе і сприймає оточуючих крізь призму 
іміджу. Імідж розуміється як особистісний образ, у побутовій свідомості -  це певна 
цінність, яка символізує життєвий розвиток: сімейний, професійний, кар’єрний тощо. 
Сьогодні те, наскільки фахівець здатний репрезентувати себе, визначає його 
успішність [6, с. 90].

Професійний імідж лікаря -  це образ, який повністю відповідає специфіці 
професії, це враження про спеціаліста, яке створюється у його пацієнтів, колег,
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керівників та підлеглих. Загальний образ лікаря складається з особистісного та 
професійного іміджу, що має розмиті межі та чіткі вимоги, недотримання яких 
призводить до непорозуміння та зневажливого ставлення до фахівця. Лікар первинної 
ланки, сімейний лікар, одним із перших контактує із сім'єю, і від його міжособистісної 
адаптації, професійного образу залежить ставлення населення до медицини загалом і 
якість надання медичної допомоги. На жаль, сьогодні негативне ставлення до лікарів з 
боку населення в більшості випадків зумовлене у тому числі й складовими 
професійного іміджу, що включає не лише рівень професійної підготовки, а й 
зовнішній вигляд фахівця, манеру його етикетної поведінки, спілкування з пацієнтами, 
колегами, наявність емпатії, тактовності, ввічливості, вміння дотримуватися 
конфіденційності.

Основи професійного іміджу майбутні спеціалісти отримують, спостерігаючи за 
поведінкою викладачів та колег, але цього недостатньо. Досвід спілкування з 
майбутніми лікарями під час виробничої практики та на заключному етапі навчання 
свідчить про їх недостатній рівень підготовки з питань формування та управління 
професійним іміджем. Спостереження за поведінкою майбутніх лікарів висвітило 
низький рівень володіння етикетними навичками, включаючи дотримання 
професійного дрес-коду, культури усного та письмового спілкування [1, с. 10].

Професія лікаря потребує певних іміджевих характеристик, які повинні 
відповідати вимогам соціуму та місця роботи: високого рівня професійної
компетентності, уміння контролювати свої емоції, культури мови, усного та 
письмового спілкування, відповідного зовнішнього вигляду та манери поведінки. 
Складовими лікарського іміджу є внутрішній і зовнішній компоненти. Внутрішній 
компонент представлений психологічним поняттям «Я - концепція», формування якої 
відбувається протягом усього життя і включає уявлення особистості про себе, 
уявлення про те, яке враження вона справляє на оточуючих, і реакцію людини на 
зворотний зв'язок з оточуючими [3, с. 10].

Внутрішній компонент представлений психологічним поняттям «Я концепція», 
формування якої відбувається протягом усього життя і включає уявлення особистості 
про себе, уявлення про те, яке враження вона справляє на оточуючих, і реакцію 
людини на зворотний зв'язок з оточуючими.

Зовнішній компонент іміджу складається з габітарного, кінетичного, 
ментального, комунікативного та середовищного іміджу, що значно впливає на 
професійну успішність [2, с. 611].

Складовими габітарного іміджу є зовнішній вигляд та фізична конституція. 
Статус місця (лікувальна установа) та соціальна роль, вимагають дотримання певного 
професійного дрес-коду. Фізична конституція як складова іміджу визначається 
доброзичливістю, здоровим та доглянутим зовнішнім виглядом. Лікар має бути таким 
або як мінімум справляти таке враження.

Кінетичний імідж лікаря визначається якістю невербальної комунікації. Жести, 
міміка та рухи є частиною професійного іміджу, і з точки зору ефективності медичної 
комунікації вони мають бути стриманими, відкритими, доброзичливими та викликати 
довіру. Для досягнення певної мети в ході спілкування слід бути уважним до пацієнта 
та вміти самому використовувати під час бесіди жести, рухи, які допоможуть 
привернути до себе, викликати пацієнта на відверту розмову, залишити сприятливе 
враження.

У рамках своєї професійної діяльності ефективність дій лікаря багато в чому 
визначається комунікативним іміджем -  умінням спілкуватися. Комунікативна 
компетентність лікаря -  це мистецтво, яке починає формуватися ще на етапі навчання 
в медичному закладі з подальшим розвитком у процесі самовиховання,
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самовдосконалення та щоденного професійного спілкування з хворими, які мають 
відмінні психологічні якості, вік, рівень освіти [4, с. 211].

Щоб продемонструвати повагу, необхідно спілкуватися з пацієнтом як з 
особистістю, а не тільки як з носієм певної патології. Тактовність, гнучкість та емпатія 
необхідні лікарю щоразу, коли слід робити зусилля, вислуховуючи особисту історію 
пацієнта, претензії родичів, зауваження колег і керівництва. Важливу роль у 
формуванні іміджу лікаря відіграє стиль спілкування у професійному світі, 
незважаючи на чини та звання.. Шанобливе звернення до колег, так само як і білий 
колір медичного халату, підкреслює чистоту та високий зміст професії [5, с. 91].

Дотримання принципу коректності у відносинах між колегами особливо 
важливе у присутності пацієнта. Вкрай неетичною, але, на жаль, нерідкою є ситуація, 
коли лікар ставить під сумнів в очах пацієнта професіоналізм колеги. За наявності 
фактів неправильної тактики колеги передусім необхідно ухвалити рішення, як надати 
хворому адекватну допомогу, не звинувачуючи у всьому свого попередника.

Однією із важливих складових професійного іміджу є здатність до передачі 
досвіду і знань колегам-початківцям. З погляду захисту прав пацієнта участь 
студентів, початківців лікарів у діагностичних та лікувальних маніпуляціях не завжди 
доставляє хворому позитивні емоції, особливо якщо ці дії дещо невмілі, повільні та 
болючі. Однак відмовитися від практики навчання в процесі спілкування з пацієнтом 
неможливо, тому що заняття на трупах і фантомах не в змозі забезпечити належний 
рівень підготовки фахівця.

Універсальним засобом комунікації та знаковою системою для передачі є мова. 
Основним завданням мовного етикету у спілкуванні лікаря та пацієнта є встановлення 
контакту та підтримання офіційно ввічливих відносин. Серед професійних якостей, що 
характеризують вербальну поведінку лікаря, найбільш значущі: володіння
літературною мовою, загальна ерудиція, кругозір, уміння чітко формулювати свою 
думку. Природною та єдиною поважною формою звернення до пацієнта незалежно від 
статі, віку, соціального статусу є звернення до «ви». Від уміння лікаря володіти 
словом, від рівня мовної культури залежить професійна компетенція [1, с. 12].

Ментальний імідж лікаря в основному визначається морально етичними 
установками та цінностями, світоглядом, широтою інтересів, ставленням до справи. 
Ментальний імідж -  це внутрішній світ людини, що проявляється під час взаємодії з 
іншими людьми. Людина поводиться певним чином не тому, що вона законослухняна і 
побоюється покарання, а тому, що вона не може надійти інакше через свої внутрішні 
переконання і накопичені моральні цінності.

Першим етапом формування професійного іміджу лікаря має стати визначення 
та аналіз стартових умов формування іміджу спеціаліста, насамперед особистісних. 
Для представника медичної еліти гарні манери, тактовність, доброзичливість, 
коректність у відносинах із колегами, володіння навичками ділового та світського 
етикету, ефективної комунікації є необхідними.

Другий етап -  це відображення внутрішнього світу особистості у зовнішньому 
образі з урахуванням професійних вимог шляхом удосконалення всіх складових 
габітарного, кінетичного, ментального, комунікативного та середовищного іміджу 
майбутнього лікаря.

Третій етап -  приведення сформованого загального образу людини у 
відповідність із соціальним та професійним середовищем шляхом відпрацювання 
стереотипу поведінки в умовах професійної діяльності з метою гармонізації інтересів 
системи надання медичної допомоги, співробітників та пацієнтів [2 , с. 613].

На наше переконання в формуванні професійного іміджу майбутнього лікаря 
можна виділити наступні етапи:
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—самоаналіз та оцінка свого теперішнього стартового потенціалу;
—створення зовнішнього образу (стиль одягу, зачіски, косметики);
—поліпшення комунікативних навичок;
—культура поведінки та знання правил етикету;
—удосконалення професіоналізму (самоосвіта, участь у семінарах, конференціях 

тощо) [1, с. 13].
Отже, імідж спеціаліста є одним із головних атрибутів його професійної 

діяльності. Завдання створення професійного іміджу лікаря має бути усвідомленим 
вибором та бути орієнтованою на загальні канони, що сформувалися в результаті 
історичної медичної практики. Це насамперед високий рівень професіоналізму, 
моральність та наявність емпатії. Необхідно пам'ятати, що створення гідного образу 
потребує значних сил, часу та матеріальних вкладень, а втрата реноме може статися 
миттєво.
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УДК 378.147:61
В.М. Ждан, В.Г. Лебідь, М.Ю. Бабаніна, О.А. Кир’ян, М.В. Ткаченко 

Полтавський державний медичний університет, Україна 
АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У даній статті автори розглядають можливості організації дистанційного 

навчання на післядипломному етапі освіти лікарів, в умовах самоізоляції та 
невизначеності. Розглянуто основні принципи навчання в дистанційних умовах із 
використанням платформ і сервісів, які потрібні викладачеві в післядипломній 
медичній освіті. Визначено основні переваги і недоліки технології дистанційного 
навчання. Висвітлено головні особливості кожної платформи та сервісу для 
дистанційного навчання - Microsoft Teams, Moodle, Zoom, Cisco Webex Meeting, Google 
Classroom, розглянуто їх сильні та слабкі сторони.

Ключові слова: дистанційне навчання, платформа, веб-сервіс, лікарі-інтерни, 
лікарі-слухачі.

In this article, the authors consider distance learning as a new stage in the 
development o f higher medical education in conditions o f self-isolation and uncertainty. The 
authors emphasize the latest achievements in the educational process in institutions o f higher 
medical education, as well as the influence o f the process o f self-isolation, martial law and
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