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СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ 
ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ІНОЗЕМНОГО 

СТУДЕНТА-МЕДИКА

У статті узагальнено дослідницькі напрацювання та досвід медичних 
факультетів вищих навчальних закладів України щодо соціокультурного 
аспекту у становленні вторинної мовної особистості іноземного студента-ме-
дика в українськомовному освітньому просторі, застосування ефективних форм 
і методів вивчення української мови як іноземної на засадах сучасних підходів. 
Формування вторинної мовної особистості іноземного студента в українсько-
мовному середовищі здійснюється з урахуванням праксеологічного, крос-куль-
турного та мультикультурного підходів. Праксеологічний підхід, застосований 
в освітньому процесі, сприяє інноваційності методичної підготовки майбут-
ніх лікарів до професійної діяльності. Застосування крос-культурного підходу 
допомагає вирішувати соціокультурні проблеми іноземних студентів в укра-
їнському освітньому просторі. Мультикультурний підхід імплементується з 
метою сприяння діалогу культур та міжкультурній толерантності. З-поміж 
основних принципів, які використовуємо у навчально-виховному процесі, виді-
лимо принципи гуманізації і міждисциплінарної інтеграції; взаємопов’язане 
вивчення мови і культури, включення країнознавчого і соціокультурного аспекту 
формує загальнокультурний світогляд, сприяє підвищенню інтересу та моти-
вації іноземних студентів до медичної професії, поглиблює уявлення про Укра-
їну, її історію, культуру, традиції, людські взаємини, моральні норми та нор-
ми-заборони. 

Ключові слова: іноземний студент-медик; вторинна мовна особистість; 
соціокультурний аспект; праксеологічний підхід; крос-культурний підхід; муль-
тикультурний підхід.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННОГО 

СТУДЕНТА-МЕДИКА

В статье обобщены исследовательские наработки и опыт медицинских 
факультетов высших учебных заведений Украины согласно социокультурного 
аспекта в становлении вторичной языковой личности иностранного студен-
та-медика в украиноязычном образовательном пространстве, применения 
эффективных форм и методов изучения украинского языка как иностранного 
на основе современных подходов. Формирование вторичной языковой личности 
иностранного студента в украиноязычной среде осуществляется с учетом 
праксеологического, кросс-культурного и мультикультурного подходов. Праксе-
ологический подход, примененный в образовательном процессе, способствует 
инновационности методической подготовки будущих врачей к профессиональ-
ной деятельности. Применение кросс-культурного подхода помогает решить 
социокультурные проблемы иностранных студентов в украинском образова-
тельном пространстве. Мультикультурный подход имплементируется с целью 
содействия диалогу культур и межкультурной толерантности. Среди основ-
ных принципов, которые используем в учебно-воспитательном процессе, выде-
лим принципы гуманизации и междисциплинарной интеграции; взаимосвязан-
ное изучение языка и культуры, включение страноведческого и социокультур-
ного аспекта формирует общекультурный кругозор, способствует повышению 
интереса и мотивации иностранных студентов к медицинской профессии, 
даёт углублённое представление об Украине, ее истории, культуре, традициях, 
человеческих отношениях, моральных нормах и нормах запрета.

Ключевые слова: иностранный студент-медик; вторичная языковая лич-
ность; социокультурный аспект; праксеологический подход; кросс-культурный 
подход; мультикультурный подход.

Лит. 14. 

Постановка проблеми. Українська вища школа є затребуваною 
серед іноземців. Популярною для іноземних громадян залишається 
українська медична освіта. Її обирають близько 40 відсотків іноземців, і 
кількість таких студентів рік від року зростає. Найбільше студентів при-
буває на навчання з Індії, Іраку, Йорданії, Китаю, країн Африки, Туркме-
ністану, Узбекистану. Національним пріоритетом кожної країни визнано 
збереження і зміцнення здоров’я громадян, забезпечення населення 
якісними медичними послугами. Війни, локальні і регіональні кон-
флікти, поява важковиліковних хвороб обумовлюють зростання кілько-
сті людей, які потребують медичної допомоги. Отже, зростає потреба у 
фахівцях з вищою медичною освітою. 

Важливою для позиціонування України на світовому освітньому 
ринку є конкурентоздатність провідних українських медичних універ-
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ситетів, а також відносно недорога вартість навчання. Експерти відзна-
чають якість української медичної освіти і науки. У світі поціновані 
здобутки таких видатних учених-лікарів, як кардіолог М. Амосов, пато-
фізіолог О. Богомолець, бактеріолог Д. Заболотний, хірург В. Караваєв, 
офтальмолог В. Філатов.

Важливим у підготовці іноземних студентів – майбутніх лікарів – є 
формування мовної особистості. Така особистість є вторинною і врахо-
вує соціокультурні особливості, тому зростає необхідність підвищення 
рівня володіння іноземцями українською мовою за професійним спря-
муванням шляхом формування вторинної мовної особистості. Соціо-
культурний складник, доречно включений в освітній процес з мовних 
дисциплін, у виховну, позааудиторну роботу, як зазначає О. Семеног 
[11], допомагає створити оптимальні умови для соціокультурної адапта-
ції майбутніх медичних працівників. 

Аналіз актуальних досліджень. Питання якості вищої освіти для 
іноземних студентів є головним пріоритетом для Міністерства освіти 
і науки України і відображені в Концепції розвитку освіти в Україні на 
період 2015–2025 років (проект) [5], в указах Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 
Україні» [14], «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Укра-
їні» [13], у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти [6]. 

Окремі питання професійної підготовки й адаптації іноземних сту-
дентів до українського соціально-культурного простору розглядають 
М. Іванова, В. Груцяк, І. Мельничук, О. Суригін та ін. Обгрунтування 
мовно-комунікативних аспектів, крос-культурних аспектів фахової під-
готовки іноземних студентів, навчання української мови в іншомовній 
аудиторії здійснювали З. Бакум, В. Дороз, Ю. Караулов, Л. Паламар, 
О. Пальчикова та ін. Проблеми подолання крос-культурних конфліктів 
у міжкультурному спілкуванні вивчали А. Григорян, С. Тер-Мінасова. 
Соціокультурний компонент у підготовці іноземних студентів-медиків 
частково відображено в розвідках Я. Проскуркіної, О. Семеног. Особли-
вості формування вторинної мовної особистості іноземних студентів 
розглядаються у працях Н. Гальскової, В. Ніколаєнко. Окремі питання 
мультикультурного підходу та національних особливостей розгляда-
ють Л. Біденко, Р. Булгаков, В. Завгородній, В. Лоншакова. Основні засади 
праксеологічного підходу досліджено у працях В. Андреєва, Т. Пщолов-
ського. Провідні медичні та класичні університети України (Національ-
ний медичний інститут імені О. Богомольця, Харківський національний 
медичний університет, Івано-Франківський національний університет, 
медичний інститут Сумського державного університету та ін.) працю-
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ють над удосконаленням навчальних програм та курсів для іноземних 
студентів, які ґрунтуються на принципах гуманізації, діалогу культур, 
міждисциплінарної інтеграції. 

Мета статті – з урахуванням методів аналізу наукових джерел, емпі-
ричних методів спостереження за освітнім процесом, проведення прак-
тичних, індивідуальних занять узагальнити дослідницькі напрацювання 
та досвід медичних факультетів вищих навчальних закладів України 
щодо врахування соціокультурного аспекту та національних особли-
востей у становленні вторинної мовної особистості іноземного студен-
та-медика в українськомовному освітньому просторі, ефективних форм 
і методів вивчення української мови як іноземної на засадах праксеоло-
гічного, крос-культурного та мультикультурного підходів.

Виклад основного матеріалу. Запит на медичну допомогу, що від-
повідає національним і світовим професійним стандартам, обумовлю-
ють особливі вимоги до освітнього процесу і формування особистості 
компетентного медичного фахівця-іноземця з високим рівнем профе-
сійної етичної культури. Для успішного навчання іноземним студентам 
необхідно володіти також мовою іншої культури. 

Поняття «вторинна мовна професійна особистість» використову-
ється у дослідженнях В. Ніколаєнко та Н. Гальскової [7] насамперед 
у кореляції з основною діяльністю індивіда в рамках використання 
мови (російської/української) як іноземної для досягнення професій-
них цілей. Вторинна мовна особистість визначається дослідниками як 
сукупність здібностей людини до іншомовного спілкування на між-
культурному рівні, взаємодією з представниками інших культур. Це 
означає володіння іноземним студентом не лише окремими лексич-
ними одиницями, відірваними шматками мозаїки з чужої мови та куль-
тури, а реальне, свідоме, професійне володіння у межах міжкультур-
ного спілкування. 

При викладанні української мови іноземцям варто враховувати 
їх національні особливості. Як показує власний досвід викладання та 
досвід викладачів медичного інституту Сумського державного універ-
ситету, кожен представник нації має свої мовні особливості. Напри-
клад, арабські студенти надають великого значення факторам, які здатні 
викликати психологічну напруженість. 

Великий вплив на формування характеру арабів надали ісламські 
традиції. Такі студенти шанобливо ставляться до старших, а професію 
лікаря вважають престижною. Тому викладачеві у спілкуванні зі сту-
дентами-арабами важливо прийняти принцип так званої помірності, що 
дозволяє уникнути обговорення гострих тем, які порушують властиві 
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даній групі студентів норми мовної поведінки. Важливо уникати кри-
тики поглядів студентів, особливо в дискусіях на релігійні теми. 

Для студентів-арабів характерними є емоційна нестійкість, само-
впевненість. Це люди внутрішньо конфліктні, часто вимагають дотри-
мання своїх прав. У процесі міжособистісного спілкування та взаємодії 
арабські студенти зазвичай допитливі, привітні. В арабів виявляється 
покірна готовність до праці, але здебільшого вони не відзначаються 
великою працьовитістю. Для більшості з них дозвілля і відпочинок важ-
ливіше результатів праці [3]. Однак вони цінують освіченість викладача, 
тому викладачеві необхідно спокійно скоригувати навчальний процес, 
зацікавити, навіть порадитись з арабськими студентами щодо вибору 
форм та методів навчання. 

Для студентів з країн Африки характерним є повільне, але якісне 
засвоєння навчального матеріалу. Вони вимагають від викладача пояс-
нень з теми заняття, зацікавлені у ґрунтовному викладанні предмета. 
Для африканських студентів характерним є порівняння з рідною мовою. 
Вони поважають свої традиції і традиції інших народів, виявляють заці-
кавленість до українських свят, звичаїв, фольклору. 

 Згідно з результатами опитування серед іноземних студентів медич-
ного інституту Сумського державного університету, африканські сту-
денти вбачають високе призначення професії лікаря для суспільства. 
Недостатні превентивні заходи запобігання хворобам, високий рівень 
захворюваності населення Африки стимулюють африканських студен-
тів здобувати якісну медичну освіту. 

Студенти з Індії теж усвідомлюють престижність професії лікаря. 
В Індії шанують лікаря, адже згідно з їхніми віруваннями, лікар має 
велике майбутнє до кінця життя; здатність рятувати людські життя дає 
можливість отримувати за це Боже благословення. 

Досвід викладання української мови студентам з Індії дає підстави 
вважати, що індійські студенти відповідально ставляться до навчання, 
поважають викладача і виконують його вимоги, однак не виявляють 
активності та ініціативи у процесі навчання. Аналіз власного досвіду 
викладання української мови як іноземної свідчить, що не всі студенти 
з Індії однаковою мірою володіють англійською мовою, що викликало 
певні труднощі під час пояснення граматичного матеріалу. Така ситуа-
ція зумовлена великою кількістю мов та діалектів в Індії, що відображає 
різний рівень володіння другою офіційною мовою в Індії – англійською.

У професійній підготовці іноземних студентів медичних спеціаль-
ностей пріоритетне місце відведено мовній підготовці, зокрема україн-
ській мовній підготовці, що є важливим чинником як соціокультурної 
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адаптації та інтеграції в освітнє середовище, так і формування стійких 
умінь і навичок успішної мовної комунікації, а й для подальшої профе-
сійної діяльності [4]. Така підготовка має специфічний характер, адже 
мовне навчання здійснюється для них не рідною мовою: важливо врахо-
вувати звичаї, манери поведінки, суспільні устрої представників різних 
етносів, як зазначалося раніше. Неврахування культурних розбіжнос-
тей, кодексів комунікативної поведінки, невербальної культури часто 
перешкоджає засвоєнню професійного матеріалу. 

Отже, є потреба в більш детальному вивченні соціокультурного 
аспекту у формуванні мовної особистості іноземця, педагогічних під-
ходів до українськомовного навчання студентів-іноземців медичних 
факультетів та модернізації методичних і методологічних освітніх засад 
відповідно до вимог європейських документів із мовної освіти.

Важливе використання у фаховій підготовці положень праксеології 
(грец. praktikos – діяльний і logos – слово, вчення), науки, яка вивчає 
досконалу людську діяльність, її стратегію, тактику й системи дій, 
покликана формувати потребу людини в розвитку власних сутнісних 
сил, потенцій і здібностей, гуманізації праці, виробляючи в неї раці-
ональну систему внутрішніх мотивів до активної перетворювальної 
діяльності й засвоєння соціального досвіду [1,15]. Залучення ідей прак-
сеології дозволяє вибудовувати освітній процес на засадах оптимально-
сті та ефективності. Праксеологічний підхід, застосований в освітньому 
процесі, сприяє інноваційності методичної підготовки майбутніх ліка-
рів до професійної діяльності. 

Застосування крос-культурного підходу («Сrossculture» з англ. озна-
чає «перетин культур», «перехрестя культур», «на межі культур», тобто 
зіткнення культур на певному етапі задля виявлення та подолання роз-
біжностей між ними) [14, 97] допомагає вирішувати соціокультурні 
проблеми іноземних студентів з урахуванням психологічної адаптації в 
українському освітньому просторі. Сучасний освітній простір України 
перебуває на перехресті культур, у якому перетинаються мови, погляди, 
звичаї, манери поведінки, суспільні устрої представників різних етно-
сів. Потреба у спілкуванні, взаєморозумінні, а також прагнення до 
міжкультурної взаємодії спонукають українськомовних та іншомовних 
репрезентантів з’ясовувати вербальні, невербальні, культурні розбіжно-
сті, визнавати унікальність кожної культури та її відображення в мовних 
одиницях [8]. На думку А. Григорян, упровадження крос-культурного 
підходу до навчання іноземної мови має відбуватися на основі вправ, 
спрямованих на узагальнення та систематизацію знань про країну, 
мова якої вивчається. Відтак дослідниця виокремлює чотири різновиди 
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вправ, до яких відносить ті, що зорієнтовані на: 1) сенсибілізацію влас-
ного досвіду і знань; 2) усвідомлене зіставлення соціокультурного тла 
носіями мови; 3) розкриття культурно-специфічного значення іншомов-
них понять; 4) аналіз міжкультурних непорозумінь, суперечливих ситу-
ацій, комунікативних недоглядів [8]. 

Поділяємо думку І. Патен [9] про те, що кожний носій мови є і носієм 
культури, мовні знаки набувають здатності виконувати функцію знаків 
культури і таким чином є засобом представлення її основних установок. 
Саме тому мова здатна відображати культурно-національну менталь-
ність її носіїв. Спілкування з носіями мови, крізь призму єдності мови і 
культури, можна розглядати як діалог відповідних культур.

У зв’язку зі зростанням кількості іноземців в Україні, доречною є 
імплементація мультикультурного підходу в освіту, що зумовлює здійс-
нення культуроохоронної, миротворчої функції, а також передбачає орга-
нізацію навчально-виховного процесу з урахуванням національних і релі-
гійних традицій (наприклад, дотримання правил поведінки у мусульман 
у період релігійних свят, питання їжі, традиційного вбрання тощо) [2].

Аналіз опитувань іноземних студентів-медиків часто засвідчує низь-
кий рівень мотивації опановувати українську мову: пояснюють це тим, 
що на батьківщині студента знання української мови не враховується, 
а володіння нею, можливо, знадобиться лише студентам старших кур-
сів під час виробничої практики у медичних закладах. Причина такого 
стану полягає у відсутності українськоцентричного закону про україн-
ську мову. Мета діяльності освітньої громади українського медичного 
університету – програмами навчальних дисциплін, виховними заходами 
зацікавити, спонукати іноземних студентів пізнавати світ української 
мови і культури. 

Як показує аналіз навчальних програм з української мови як інозем-
ної, завдання навчальної дисципліни – фаховоцентризм, забезпечення 
іноземного студента лінгвістичними знаннями, необхідними для опану-
вання інших фахових предметів, формування комунікативних навичок 
для задоволення соціальних і громадських потреб, опрацювання ори-
гінальних та адаптованих медичних текстів українською мовою; фор-
мування навичок професійного мовлення на компетентнісних засадах, 
ознайомлення з основними зразками медичної документації, моделю-
вання професійного діалогу «лікар - пацієнт». Відомо, що викладачі 
узгоджують зміст навчального курсу з викладачами медичних дисци-
плін та лікарями-практиками.

На заняттях іноземним студентам викладачі Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка пропонують теми, пов’язані 
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із соціокультурними та побутовими ситуаціями в нових умовах: «Мій 
університет», «Мій гуртожиток», «У деканаті», «Київ – столиця Укра-
їни», «Україна – європейська держава» тощо, професійними ситуаці-
ями («Сімейний стан хворого», «Анамнез захворювання»). Для погли-
блення мовних знань, забезпечення виховання морально-етичних 
поглядів Я. Проскуркіна [10] уводить тексти про видатних українських 
лікарів-учених, зокрема про О. Богомольця (основоположника вітчиз-
няної школи патофізіології), В. Філатова (відомого українського вчено-
го-офтальмолога), М. Амосова (видатного українського кардіохірурга, 
основоположника біокібернетики в Україні), В. Караваєва (одного із 
засновників вітчизняної хірургії, талановитого хірурга-офтальмолога) 
та ін. Така діяльність сприяє більш активному формуванню вторинної 
мовної особистості іноземного студента-медика.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, найго-
ловнішою навичкою, яку здобуває іноземний студент під час вивчення 
української мови, повинно стати вміння сприймати наочну, вербальну 
інформацію під професійним кутом зору, самостійно осмислювати, при-
ймати рішення, оцінюючи його можливі наслідки. Аналіз власного дос-
віду читання української мови іноземним студентам-медикам засвідчує 
потребу подальшого дослідження щодо вдосконалення навчально-мето-
дичного матеріалу, розробку електронних підручників для іноземних сту-
дентів з метою забезпечення вихованців професійними, культурологіч-
ними, країнознавчими знаннями про суспільно-політичний устрій країни, 
традиції, звичаї, норми поведінки в українськомовному суспільстві.
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