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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах інноваційного розвитку 

суспільства актуальною стає необхідність підвищення якості підготовки 

фахівців, формування системи компетентностей, необхідних для успішної 

професійної діяльності. Як засвідчують сучасні нормативні документи у галузі 

вищої освіти («Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 

2020 року», 2013 р., «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», 2013 р., закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту» тощо), до 

пріоритетних завдань належить формування комунікативної культури 

майбутнього фахівця.  

Комунікативна культура є необхідною складовою фахової підготовки 

медичного персоналу, оскільки недостатній рівень сформованості у медика 

комунікативних умінь і навичок істотно знижує його професійну придатність. В 

«Основах Законодавства України про охорону здоров’я» (за ред. 2015 р.) 

акцентовано увагу на необхідності гуманних та етичних взаємовідносин 

медичних працівників із пацієнтами та всіма учасниками лікувального процесу. 

Проблема формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах набуває нових вимірів у контексті європейської інтеграції, яка надає 

можливості для активного міжнародного співробітництва в усіх сферах 

суспільного життя. Кожний медичний працівник нашої країни повинен бути 

спроможним надати кваліфіковану медичну допомогу різним категоріям 

громадян, отже, володіти відповідними вміннями та навичками спілкування.  

Важливий аспект розв’язання цієї проблеми стосується вивчення 

міжнародного досвіду формування комунікативної культури студентів-медиків. 

Порівняння відповідних вітчизняних та іноземних програм засвідчує, що 

організаційно-педагогічні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах України можуть бути вдосконалені шляхом 

творчого використання позитивного досвіду закладів медичної освіти 

зарубіжних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки (США) та Об’єднаного 

Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (Великої Британії).  

Проблема, що стала предметом дослідження, знаходиться в рамках 

предметних полів порівняльної педагогіки та професійної медичної освіти і 

передбачає багатоаспектний характер розгляду. Важливими для її аналізу 

визначено такі аспекти: стан і стратегії реформування освіти Великої Британії та 

США (О. Заболотна [41], Е. Каверіна [47], Л. Кнодель [109], М. Красовицький 

[105], О. Кузнецова [60], Н. Лавриченко [63], О. Локшина [67], О. Огієнко [84], 

А. Самотуга [98], А. Сбруєва [100] та ін.); розвиток медичної освіти Великої 

Британії (Т. Боннер [166], Т. Грайс [287], Д. Грегорі [286], Д. Дейлі [236], 

П. Кавенаг [199], Н. Попова [545], Г. Ротштейн [430], М. Хаберманн [289], 
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Ю. Храмова [545], М. Шегедин [125] та ін.) та США (Т. Боннер [166], Д. Дейлі 

[236], О. Кравченко [56], Б. Патерсон [544], І. Ріголосі [425], Г. Ротштейн [430], 

Л. Янг [544] та ін.); вимоги до професійної комунікації медичного персоналу та 

особливості комунікативної культури студентів-медиків у Великій Британії 

(Л. Бауерз [478], Ш. Бах [151], С. Бейн [157], Ф. Бьорнард [193], Н. Джейн [307], 

Д. Каммінгс [508], А. Кейзі [197], Л. Міллер [348] та ін.) і США (Л. Кларке [210], 

Х. Маккенна [336], С. Л. Мітчелл [351], Д. Річардс [424], К. Розенгрен, [429], 

Р. Сейдж [437] та ін.). 

Розгляду окремих аспектів комунікативної культури медичних працівників, 

студентів-медиків зокрема, присвятили дослідження О. Андрійчук [5], 

О. Демченко [33], М. Думка [36], О. Кравченко [57], О. Кривонос [59], Х. Мазепа 

[70], Л. Примачок [93], А. Скок [101], Т. Темерівська [111], О. Уваркіна [117], 

М. Шегедин [125], С. Чусовлянова [122], О. Юдіна [127]. 

Водночас, констатуємо відсутність наукових праць, спрямованих на 

комплексне дослідження Великої Британії та США. Запропоноване 

дослідження спрямоване на розв’язання низки суперечностей: між 

зростаючими вимогами суспільства до якості медичного обслуговування та 

недостатнім рівнем сформованості комунікативної культури медичних 

працівників; між нормами міжнародних стандартів комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах та недостатньою розробленістю організаційно-

педагогічних основ її формування в медичних коледжах України; між наявним 

позитивним досвідом формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах Великої Британії та США і рівнем його використання у 

вітчизняних навчальних закладах. 

 Недостатня теоретична розробленість визначеної проблеми, її соціальна й 

практична значущість зумовили вибір теми дослідження: «Організаційно-

педагогічні основи формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах Великої Британії та США». У контексті обраної теми 

організаційно-педагогічні основи розглядаються як комплекс теоретичних, 

нормативних, змістових і процесуальних чинників, що регламентують і 

забезпечують ефективне формування комунікативної культури студентів 

медичних коледжів.  

Об’єкт дослідження: процес формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США. 

Предмет дослідження: теоретичні, нормативні, змістові та процесуальні 

основи формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США. 

Теоретичну основу дослідження становлять концептуальні положення:  

порівняльної педагогіки (М. Брей [169], О. Заболотна [41], Н. Лавриченко [63], 

О. Локшина [67], О. Матвієнко [74], Г. Ніколаї [81], О. Огієнко [84], 

Л. Пуховська [95], А. Сбруєва [100], О. Сухомлинська [108] та ін.); теорії 
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професійної освіти (М. Євтух [39], О. Єременко [40], О. Михайличенко [78], 

Н. Ничкало [80], О. Чашечнікова [121], Є. Хриков [120] та ін.); теорій культури 

(О. Авраменко [1], І. Агієнко [2], М. Александрова [3], Л. Барановська [7], 

О. Берегова [10], В. Гриценко [30], П. Гуревич [31], О. Козлова [51], О. Лобова 

[66], В. Стасевич [106], С. Широка [126] та ін.); міжособистісної комунікації 

(В. Барковський [9], О. Гаврилюк [16], Т. Гончар [19], В. Дячук [37], 

Л. Лазарчук [64], А. Макаренко [72], І. М’язова [79], В. Статівка [107], 

В. Тернопільська [112], Є. Юнусова [128] та ін.); медичної освіти студентів 

(О. Андрійчук [5], Ш. Бах [151], С. Бейн [157], Т. Грайс [287], А. Грандо [20], 

О. Демченко [33], О. Кравченко [57], О. Кривонос [59], М. Мерсон [344], 

Г. Ротштейн [430], М. Шегедин [125] та ін.); формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США (О. Бартос 

[158], М. Беєрлайн [162], С. Бейн [157], А. Бішоп [163], Л. Бруннер [171], 

Л. Вайт [537], Т. Гордон [277] Д. Дейлі [236], Н. Касевич [48], С. Лоуп [328], 

К. Лоуренс [319], Б. Мартін [332], Д. Нагелкерк [358], І. Ріголосі [425], М. Сміс 

[456], А. Фінкелман [265], Д. Шаврітц [449] та ін.). 

Джерельну базу дослідження становлять:  

офіційні документи (стандарти та програми медичної освіти, нормативні 

документи Служби охорони здоров’я й Головної ради медсестринства та 

акушерства Великої Британії, Британського департаменту медичної освіти, 

Служби національної безпеки пацієнтів Великої Британії, Державної організації 

омбудсменів Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії; Міністерства 

освіти США, Департаменту охорони здоров’я США, Національного комітету 

наглядових рад штатів із медсестринства, Американської асоціації 

медсестринських коледжів, Бюро трудової статистики США); монографічні 

праці, дисертації та наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів із 

проблеми дослідження, передусім британських та американських фахівців 

(Ф. Алстон, І. Арнольд, С. Бах, Б. Блек, Т. Боннер, А. Грант, М. Едвардс, 

Х. Кім, А. Лоуренс, Б. Мартін, Л. Міллер, М. Філдінг та ін.); навчальні 

програми та плани професійної підготовки студентів у медичних коледжах 

Великої Британії, США та України; матеріали міжнародних культурно-освітніх 

і наукових організацій, діяльність яких спрямовано на вдосконалення освіти 

(ЮНЕСКО та ін.); офіційні інтернет-сайти медичних коледжів та університетів 

Великої Британії, США та України. 

 Наукова новизна отриманих результатів дослідження визначається 

тим, що: у ньому вперше в українській педагогічній науці окреслено теоретичні 

основи формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США (теорія холізму, теорія критичного мислення, ієрархія 

потреб А. Маслоу, деонтологічна теорія, теорія організації, комунікативна 

педагогіка Т. Гордона, теорія терапевтичної комунікації); виокремлено 

історичні етапи розвитку організаційно-педагогічних основ формування 
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комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та 

США (підготовчий, започаткувальний, розвивальний, реформувальний); 

охарактеризовано нормативні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США, визначені на 

міжнародному, національному, регіональному та інституційному рівнях; 

узагальнено змістові основи формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах Великої Британії та США, що базуються на таких підходах: 

монопредметний, поліпредметний і міжпредметний; виявлено процесуальні 

основи (стратегії, принципи, форми, методики, методи, засоби) організації 

процесу формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США; окреслено можливості вдосконалення організаційно-

педагогічних основ формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів України на основі використання досвіду Великої Британії та США; 

розроблено модель формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів, що ґрунтується на діалектичному поєднанні вітчизняних 

(комунікативна майстерність) і зарубіжних (організаційна культура) підходів до 

формування комунікативної культури студентів медичних коледжів.  

Уточнено сутність поняття «комунікативна культура», що визначена як 

сукупність особистісних якостей, комунікативних умінь і навичок майбутнього 

медичного працівника, які реалізуються під час професійного спілкування; стан 

інтелектуальної, психологічної та фізичної готовності до успішної взаємодії з 

пацієнтами та іншими учасниками лікувального процесу. Подальшого розвитку 

дістали ідеї формування комунікативної культури студентів медичних коледжів 

як комплексного процесу розвитку комунікативних якостей фахівця, 

опанування ним комунікативних умінь і навичок із метою самостійної 

реалізації їх на практиці. У науковий обіг уведено маловідомі й невідомі 

українським науковцям англомовні джерела, що стосуються комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США. 

 Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що узагальнені в дисертації положення щодо сутності комунікативної 

культури студента медичного коледжу й організаційно-педагогічних основ її 

формування включено до змісту фахових і гуманітарних дисциплін (етика і 

деонтологія, основи медсестринства, англійська мова тощо) окремих 

медичних коледжів України; визначені теоретичні, нормативні, змістові та 

процесуальні основи формування комунікативної культури студентів-

медиків у Великій Британії і США можуть бути використані для модернізації 

вітчизняної медичної освіти (зокрема, при створенні освітніх стандартів, 

програм, навчальної літератури); розроблені у результаті дослідження 

модель формування комунікативної культури студентів та інтегрований курс 

«Основи комунікативної майстерності» можуть бути використані у закладах 

медичної освіти України.  



 

 

8 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У МЕДИЧНИХ 

КОЛЕДЖАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 

 

1.1. Комунікативна культура як педагогічна категорія та складова 

професійної підготовки студентів медичних коледжів 

 

Кваліфікованість спеціаліста у будь-якій галузі характеризується його 

високим професійним рівнем та особистими рисами. Медичний працівник 

повинен бути не лише носієм професійних якостей, а й висококультурною 

людиною, яка досконало володіє комунікативними навичками. Уміння 

правильно донести інформацію до пацієнта, бути ввічливим і коректним з його 

рідними, порозуміння з колегами та адміністрацією – це повсякдення, з яким 

стикається медичний персонал кожного дня. Тому формування комунікативної 

культури студента медичного коледжу є надзвичайно важливим у становленні 

його професійних якостей. Логіка дослідження цієї проблеми спонукає 

розкрити насамперед сутність і діалектику феноменів комунікації та культури у 

професійно-комунікативному становленні майбутніх медичних працівників. 

Отже, цей розділ присвячено розгляду поняття «комунікативна культура» 

як педагогічної категорії та складової професійної підготовки студентів 

медичних коледжів, визначенню історичних етапів розвитку і теоретичних 

основ формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США. 

Як різнопланове поняття «комунікативна культура» привертає увагу 

багатьох учених. Філософську діалектику понять «комунікація» та «культура» 

досліджували М. Бердяєв, М. Вебер, Ф. Вольтер, Т. Гоббс, Д. Локк, К. Маркс, 

С. Сарновська, П. Сорокін. Психологічні аспекти співвідношення цих понять 

розкрили такі вчені: Б. Ананьєв, Г. Андрєєва, Б. Баєв, Л. Виготський, 

Ю. Жуков, М. Каган, Г. Костюк, О. Раєвський, І. Синиця. Культурологічні 

аспекти взаємозв’язку комунікації та культури висвітлювали М. Бахтін, 

О. Берегова, П. Гуревич, М. Дяченко, М. Кравчик, С. Пролеєв, Д. Чернявський, 

В. Шейко, Р. Якобсон. Педагогічні аспекти цих понять розглядали 

Ш. Амонашвілі, Г. Бал, Б. Год, М. Євтух, О. Єременко, А. Киричук, О. Козлова, 

М. Лазарєв, О. Лобова, С. Максименко, О. Михайличенко, Н. Ничкало, 

Л. Орбан, Л. Савенкова, А. Сбруєва, А. Синиця, В. Статівка, В. Тернопільська, 

К. Ушинський, Є. Хриков, О. Чашечнікова, С. Шацький. 

Важливим для дослідження культури є свідчення стародавніх римлян, де 

йдеться про нове розуміння культури як «оброблення людської душі»; раніше 

поняття «культура» стосувалося обробітку ґрунту. В. Гриценко доводить, що це 

було результатом довгого шляху, адже свідчить про усвідомленість людиною 



 

 

9 

 

«…своєї перетворювальної місії у світі», оскільки «…її буття є водночас буттям 

для інших, а його сенс та вагомість задаються загальнолюдськими вимірами» 

[30, с.6–7]. 

Дослідження М. Кравчик засвідчують, що у добу античності феномен 

культури ще не мав самостійного значення: на той час поняття «культура» 

існувало «…як характеристика певного стану чого-небудь («cultura animi», 

«agricultura» і т. д.)», а у формуванні культури визначну роль відіграло поняття 

«Bildung» (що з німецької перекладається як освіта, формування, виховання, 

просвітництво) [58, с.8–9]. Учена доводить, що «суть культури вбачалася в 

удосконалюванні, поліпшенні й вихованні природних задатків людини, увагу 

акцентували на здатності людини до діяльності й до саморозвитку, до 

перетворення себе й навколишнього світу» [58, с. 9]. Неможливо не погодитися 

з автором, що у формуванні та вихованні особистості майбутнього медика 

основним мірилом його професіоналізму є сукупність знань та моральних 

характеристик. Важливим і невід’ємним процесом є також саморозвиток,  адже 

виникнення нових інфекцій та захворювань змушують медичного працівника 

«йти в ногу з часом». 

За визначенням тлумачного словника української мови (укладачі 

В. Яременко та О. Сліпушко), поняття «культура» (лат. cultura – обробіток, 

виховання, освіта, розвиток) має кілька значень і трактується як: сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії; 

рівень розвитку суспільства у певну епоху; освіченість, вихованість; рівень, 

ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або розумової діяльності 

та ін. [82, с. 417]. 

У Радянському Енциклопедичному словнику (гол. ред. А. Прохоров) 

культура трактується як «історично визначений рівень розвитку суспільства, 

творчих сил і здібностей людини, виявлений у типах і формах організації життя 

та діяльності людей, а також в утворених ними матеріальних і духовних 

цінностях… Включає в себе предметні результати діяльності людей, а також 

людські сили й можливості, що реалізуються в діяльності (знання, уміння, 

навички, рівень інтелекту, моральний та естетичний розвиток, світогляд, 

способи і форми спілкування людей)» [103, с. 669]. 

У дослідженні поняття «культура» звернемося до філософського 

словника (за ред. В. Кохановського), де зазначено: «У переносному значенні 

культура – догляд, покращення, облагороджування тілесних, духовних і 

особистих схильностей, здібностей людини; відповідно існує культура тіла, 

культура душі та духовна культура... При всьому різноманітті визначень 

культури можна виділити те, що об’єднує більшість з них: розуміння культури 

як системи позабіологічно вироблених механізмів, які програмують діяльність 

людини. Культура – це змінювані норми, прийоми, процедури діяльності, які 
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закладають діяльність; це принцип зв’язку людини з предметом 

(«окультуритись» – означає увійти в світ людської діяльності)» [104, с. 37–38]. 

Як зазначає П. Гуревич, поняття «культура» належить до ряду 

фундаментальних у сучасному суспільствознавстві. Автор наголошує на 

різноманітності змістових відтінків цього поняття й визнає, що «…«культура» 

слугує оцінним поняттям і відноситься до рис особистості, які точніше було б 

назвати не культурою, а культурністю» [31, с. 31].  

Український вчений І. Агієнко, в контексті соціальної філософії, трактує 

поняття «культура» як характеристику людського суспільства, а її суб’єктом 

вважає індивіда, який прагне до саморозвитку, самоформування та самооцінки 

[2, с. 10]. 

Комплексний аналіз поняття «культура», який був зроблений 

О. Охрімчук, виявляє, що це сукупність матеріальних і духовних продуктів 

людської діяльності, процесів їх створення, а також дотичних до цього 

суб’єктів та інститутів і відповідних відносин між ними [89, с. 6]. Українська 

вчена М. Александрова у своєму дослідженні засвідчує, що культура – 

духовний вимір цивілізації, її творча інтенція та індивідуальний початок. Учена 

наголошує на тому, що рівень культури може бути підґрунтям для створення 

трансформаційних процесів українського народу [3, с. 8, 14]. 

Дослідниця Т. Ткачова доводить, що поняття «культура», «духовність» та 

«духовна культура» є важливими елементами сучасного науково-педагогічного 

дискурсу. «Усе розмаїття визначень культури фіксує найважливішу її 

характеристику – людський вимір культури, втілення в культурі людського 

способу організації життя» [115, c. 10]. Цікавим є твердження дослідниці 

стосовно людини, що є космопланетарним явищем, продуктом розвитку 

цивілізації й різних типів культури, що прагне до цілісності, культурної єдності, 

духовності [115, c. 10]. 

Ґрунтовний аналіз сутності феномену культури зроблений українською 

дослідницею О. Береговою, яка відзначає, що у середині ХХ столітті існувало 

близько 200 визначень культури. Як зауважує вчена, на Всесвітній конференції 

з культурної політики, що була проведена ЮНЕСКО в 1982 році, було 

визначено, що культура – це «…комплекс характерних матеріальних, духовних, 

інтелектуальних і емоційних рис суспільства, що включає й різні мистецтва, й 

спосіб життя, й основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і 

вірувань». Але, як наголошує дослідниця, цьому визначенню вже понад чверть 

століття, тому воно не може бути універсальним, адже внаслідок змін, що 

відбулися (домінантність інформаційно-комунікаційних технологій та 

активізація комунікативної функції культури), значення та зміст поняття 

змінилися [10, с. 46–47].  

Отже, можемо зробити висновок, що культура – це комплексне поняття, 

яке складається з багатьох компонентів; із плином часу визначення культури 
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наповнюється іншим змістом, характерним саме для цього проміжку часу та 

подій, що впливають на нього. 

У педагогічних працях констатується, що різні визначення культури 

«…чітко демонструють можливість трьох тлумачень змісту культурного 

феномену: культура – сукупний об’єктивно існуючий культурний світ, 

наближений до поняття цивілізації; культура суспільства як вияв розвитку 

сфери його духовного життя; індивідуальна культура – особистісний, 

суб’єктивний, властивий конкретному індивіду рівень опанування культурних 

надбань» [66, c. 79].  

Культуру як систему цінностей досліджує В. Стасевич. Автор доводить, 

що найкращим способом вивчення культури є аксіологічний, який дає 

можливість досліджувати цей феномен більш детально. Як зазначає науковець, 

«вся історія культури є ніщо інше, як рух і розвиток цінностей. Але ці цінності 

самі є породженням культури як специфічно людського способу освоєння і 

привласнення світу, в результаті якого світ перетворюється на ціннісно-

смислову реальність, аксіосферу як дійсне буття людини» [106, с. 3].  

У широкому розумінні, зазначає вчена, культура є «…системою 

організації людського буття, що відтворює певні постійні, константні ситуації 

життєдіяльності людини…». Поняття «культура» розглядається в контексті 

універсалій. Універсалії, або абсолютні цінності, пов’язані з конкретно-

історичною людиною. Автор також доводить, що в процесі еволюції з'явилися 

базисні універсалії, що стали основою культури. У конкретну історичну епоху 

абсолютні цінності можуть набувати різноманітного змісту залежно від людини 

та конкретно-історичної дійсності [106, с. 13]. Вважаємо, що саме цінності є 

основою формування професійної спрямованості медичного працівника. Із 

упевненістю можемо констатувати, що найголовніша цінність медика – життя 

та здоров’я його пацієнта. 

У Сучасному словнику іншомовних слів (укладачі О. Скопненко і 

Т. Цимбалюк) подані такі визначення культури: 1) рівень розвитку суспільства, 

який характеризується властивими тільки певній епосі матеріальними та 

духовними цінностями; 2) рівень розвитку в якійсь галузі знань або діяльності; 

3) характеристика певних історичних епох, народів, націй, країн; 4) рівень 

виховання та розумового розвитку особи, а також освітній інтелектуальний 

рівень [110, с. 395–396]. 

За визначенням іноземного електронного словника Макміллен 

(Macmillan), культура – це діяльність у галузі музики, літератури та інших 

мистецтв; сукупність ідей, сподівань та стиль поведінки певної організації або 

групи людей; суспільство, яке має свої ідеї, переконання та спосіб життя [232]. 

Поняття «культура» є предметом дослідження відомих зарубіжних 

учених. Наведемо кілька різнопланових визначень цієї категорії: культура − це 

психологічний феномен, характеристика будь-якої особистості або способу 
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мислення (К. Гіртц (C. Geertz)) [271, с. 12–14]; культура − результат людської 

діяльності, що включає артефакти, навички, погляди та цінності (Д. Лаутон 

(D. Lawton)) [323, c.10–11]; культура – це процес людського удосконалення 

(К. Дженкс (C. Jenks)) [309, c. 28]; культура – сукупність певних норм та 

правил, що контролюють людські відносини в колективі (Ф. Алстон (F. Alston)) 

[143, c.11–12]; феномен культура дає початок та розвиток новим поняттям, які 

впливають на розуміння колективу, організації та виробництва (Е. Шейн 

(E. Schein)) [443, с.2–5]. 

Американський учений Т. Еліот (T. Eliot) зазначає, що поняття 

«культура» використовується в контексті розвитку або вдосконалення: 

особистісного, колективного чи суспільного [258, c. 19]. За визначенням 

англійського дослідника Е. Тайлора (E. Tylor), «культура – комплекс, що 

включає знання, переконання, мистецтво, мораль, закон, звичаї та інші 

характеристики, а також звички, які людина набула як член суспільства» [535]. 

Зауважимо, що такі компоненти, як мораль та закон, є важливими у формуванні 

культури особистості. Кожен медичний працівник повинен керуватися ними. 

Як зазначалося, культура впливає на розвиток усього суспільства. Це 

доводить і американський антрополог Ф. Боас (F. Boas), який наголошує, що 

культура охоплює всі прояви соціального розвитку суспільства і під впливом 

розвитку групи, в якій живе людина, впливає на індивідуальну культуру й на 

результат людської діяльності, що визначено цим розвитком [536]. Важливо 

зауважити, що основні здобутки людства відбувалися під дією культури: ніщо 

не надихає людину так, як культура. Американський учений О. Б. Дженкінс 

(Dr. O. B. Jenkins) у дослідженні когнітивної та суспільної культури зазначає, 

що соціальна культура створена за допомогою співвідношення індивідуальних 

компонентів у їх суспільній взаємодії [218].  

Отже, різноманітність трактувань культури доводить величезний вплив 

цього явища на людство. Культура як явище, феномен, сукупність понять, 

значень, цінностей розглядається в широкому та вузькому значеннях. У 

широкому значенні культура відображає суспільний розвиток, всебічний 

розквіт людства і всього, що його оточує. У вузькому значенні застосовується 

поняття «особистісна культура», що відображає розвиток окремої людини. 

Суспільний розвиток тісно пов’язаний з особистісним, адже з розвитком 

людства удосконалюється особистість, а здобутки кожної окремої особистості 

сприяють усебічному покращанню світу. Тож основні сфери існування 

культури є взаємозалежними, адже культура-цивілізація складається з культури 

суспільства, а культура суспільства наповнена індивідуальною культурою. 

Зазначимо, що у структурі особистісної культури можна виділити різні 

складові: моральну, трудову, інформаційну, національну, естетичну, 

мовленнєву, комунікативну тощо. Дослідженням цих різновидів особистісної 
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культури займалися відомі українські вчені: О. Авраменко, Л. Барановська, 

І. Лебідь, С. Широка, А. Ясінський та ін. [1, 7, 65, 126, 129]. 

У дослідженні особистісної культури студентів медичних коледжів 

особливу увагу звернемо на комунікативну культуру, сформованість якої є 

необхідним базисом у професійній підготовці медичного працівника. 

Що ж таке комунікативна культура? Як засвідчують зарубіжні дослідники 

(У. Донсбах (W. Donsbach), К. Аньянву (C. Anyanwu), Н. Джейн (N. Jain), 

Д. Пітерз (J. Peters)), поняття «комунікація» (communicatio): 1) походить із 

латинської мови [250, c. 78; 146, c. 6; 307, c. 457; 401, c. 77], де перекладається 

як «повідомляти, розповідати, демонструвати, поширювати інформацію» [307, 

c. 457]; 2) походить із взаємодії фізичних процесів, таких як магнетизм, 

конвекція та гравітація, що відбувається між думками [401, c. 78]. 

За даними латинсько-російського словника (за ред. І. Дворецького), 

поняття «комунікація» (communicatio) перекладається як: повідомлення, 

передача, розмова, спільність інтересів, поширення однієї назви на ряд 

предметів; фігура звертання до слухачів, ніби із запрошенням взяти участь в 

обговоренні питання [32, с. 213]. 

Словник іншомовних слів (укладачі О. Скопненко та Т. Цимбалюк) 

розглядає комунікацію як спілкування, що ґрунтується на взаєморозумінні, 

передачу інформації від однієї людини до іншої або кількох інших, а масову 

комунікацію – як процес поширення інформації за допомогою технічних 

засобів [110, c. 370]. 

За визначенням тлумачного словника української мови (укладачі 

В. Яременко та О. Сліпушко), комунікація – це: 1) спеціальні шляхи 

сполучення, лінії зв’язку тощо; 2) те саме, що спілкування, зв'язок [82, с. 307]. 

Радянський Енциклопедичний словник (гол. ред. А. Прохоров) дає таке 

визначення: «Комунікація (лат. communication, от communico – роблю 

спільним, з’єдную, спілкуюсь): 1) шлях повідомлення, зв’язок одного місця з 

іншим; 2) спілкування, передача інформації від людини до людини – 

специфічна форма взаємодії людей у процесі їх пізнавально-трудової 

діяльності, що відбувається за допомогою мови (рідше – інших знакових 

систем)» [103, с. 610]. 

У працях Ю. Косенко зазначається, що комунікація – це «технічний процес 

обміну інформацією між двома і більше індивідами (або групами)» [55, с. 19]. 

Термін «комунікація» широко використовується і в англійській мові, де, 

за даними англо-російського словника за ред. П. Фолла (P. Falla), означає 

спілкування, зв'язок, повідомлення, комунікація [497, c. 117]. 

Іноземні джерела визначають комунікацію як: 

1) предмет гуманітарних наук та теоретичних знань про всі форми людської 

комунікації, що представляється та пояснюється в підручниках, електронних 

публікаціях і наукових журналах (Американська асоціація національного 
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зв’язку (ANC)) [533,с. 1]; 2) компетентність високої якості, коли вона доречна 

та ефективна в певній ситуації (за Ш. Моррел (S. Morreale)) [149, c. 7]; 

3) двосторонній процес досягання розуміння, в якому учасники не лише 

обмінюються інформацією, новинами, ідеями та почуттями, а й також 

формулюють думки і діляться намірами (за електронним діловим словником 

(Business dictionary)) [194]; 4) складний процес, що потребує збору інформації з 

багатьох джерел; вираження думок із чітким та відповідним змістом, в 

узгодженні з прийнятими нормами та правилами (за Р. Сейдж (R. Sage)) [437, 

c. 1]; 5) базовий процес, що завжди є наявним у складних матрицях суспільних 

відносин (за К. Розенгреном (K. Rosengren)) [429, c. 61]; 6) дискурс, що 

збирається та перевіряється мовцями (за Г. Філіпсеном (G. Philipsen)) [404, 

c. 131; 7) форма навички (за П. Баллом (P. Bull)) [192, c. 22]. 

У сучасних зарубіжних джерелах згадуються такі поняття, як теорія 

комунікації (М. Дейнтон (M. Dainton)) [235, c. 3–4], комунікація здоров’я 

(Американська асоціація національного зв’язку (ANC)) [533, с. 1], юридична 

комунікація (К. Хефнер (C. Hafner)) [290, с.1–2], міжособистісна комунікація 

(Р. Уест (R. West)) [531, c. 10–12], мова комунікації (Г. Філліпс (G. Phillips)) 

[403, c. 2–3], візуальна комунікація (Г. Джемісон (G. Jamieson)) [308, c.14 – 15]. 

Зауважується, що комунікація має три ступені: думку, кодування, декодування 

(Д. Кларк (D. Clark)) [220]. 

Стосовно поняття «комунікативна культура» термін «комунікація» 

вживається в значенні спілкування між людьми. За визначенням Л. Лазарчука 

та І. Майданюка, «спілкування – це форма психологічного взаємозв’язку людей 

у процесі спільної життєдіяльності» [64, с. 345]. 

У дослідженні діалектики понять «комунікація» та «культура» зазначимо, 

що культуру як комунікативний простір розглядає Є. Юнусова. Вчена зазначає, 

що зміни парадигм призвели до виникнення нового напрямку філософії – 

комунікативної філософії. Автор вважає, що переключення уваги у філософії з 

природи на людину призвели до осмислення комунікації як невід'ємної частини 

будь-якого суспільства. Культура – своєрідний комунікативний простір, 

комунікація – інструмент культури [128, с. 3, 8]. На нашу думку, комунікація є 

одним з основних інструментів культури, адже саме вона дозволяє передавати, 

інформувати та обмінюватися надбаннями людства. 

Український філософ І. М’язова зауважує, що комунікація – передумова 

функціонування та розвитку культури, збереження якої пов’язане з 

необхідністю передачі культурної інформації від одного покоління до іншого, 

від однієї культури до іншої. За словами дослідниці, культура – динамічна та 

багатогранна система, що пронизує всі аспекти життя суспільства й визначає 

подальший розвиток та саморозвиток людини [79, с. 6]. 

Важливою для нашого дослідження є праця С. Сарновської, яка вивчає 

філософсько-методологічні аспекти соціальної комунікативної культури. Як 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerry+Philipsen%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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зазначає вчена, визначним для кожного суспільства є спілкування, а «поняття 

«комунікативна культура» логічно пов’язує такі ознаки спілкування, як 

взаємодія, стосунки, відносини, контакти, обмін, взаєморозуміння в певну 

систему – це визначає спілкування як цілісне суспільне і духовне, в тому числі 

психологічне і моральне утворення» [99, с. 5]. Важливим уточненням є те, що 

до складу спілкування входить комунікативна функція, яка сприяє обміну 

думками, знаннями та взагалі інформацією, а також інтерактивна функція, що 

дає можливість суб’єктам впливати один на одного. Автор виділяє дві групи 

спілкування за соціально-моральним критерієм: «справжнє» спілкування 

(взаємини «порядних» людей) і квазіспілкування, «фатичне», тобто 

беззмістовні, формальні стосунки. На думку дослідниці, соціальна комунікація 

дає можливість людині засвоювати цінності, людина, у свою чергу, приділяє 

увагу тим цінностям, що є базовими, залучаючи їх у своє життя [99, c.10–11].  

Зазначимо, що серед основних цінностей медпрацівника повинні бути 

гуманність, толерантність і співчуття. 

Велику увагу комунікативній культурі приділяв А. Макаренко. Він 

зазначав, що культурне виховання повинно починатися ще з дитинства, коли 

дитина щойно навчилася добре бачити, чути й говорити [71, с. 312]. 

Розглядаючи комунікацію як одну з форм взаємодії, впливу та розвитку 

культури особистості, педагог вважав, що кожний колектив повинен мати 

особливі традиції, норми життєдіяльності. Цікавим є факт, під час роботи із 

загоном педагог уводив свої правила та закони: часовий регламент, накази, 

чергування в комуні, єдине керівництво, рапорт, значки [72, с.199–204].  

Українська вчена В. Тернопільська розглядає реалізацію ідеї  

А. Макаренка в контексті формування особистості та її соціально-

комунікативного розвитку в колективі. Автор зазначає, що соціально-

комунікативна культура – це особистісне утворення, що відображається в 

мотивах, почуттях, поглядах, переконаннях, потребах, взаємовідносинах. 

Соціально-комунікативна культура репрезентується через п’ять компонентів 

оволодіння учнями досвіду: ціннісний досвід, досвід рефлексії, досвід 

звичайної активізації, операційний досвід, досвід співробітництва [112, с. 56]. 

На думку Т. Гончар, сфера, що охоплюється поняттям «комунікативна 

культура», є недостатньо вивченою та дослідженою. Зауважується, що поняття 

комунікативної культури співвідносне з поняттями «культура» і «комунікація».  

«… У співвіднесенні з поняттям «культура» комунікативна культура може бути 

розглянута в трьох аспектах. Так, у контексті протиставлення культури природі 

комунікативна культура може розглядатись як окремий випадок комунікації. 

Якщо ж розглядати культуру як системоутворювальний, інтегруючий соціум 

чинник, то комунікативна культура виявляється тотожною культурі як такій. 

Комунікативну культуру можна розглядати також у галузевому аспекті (поруч з 

художньою, естетичною, інформаційною та ін.)…» [19, с. 3, 6]. 
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Набагато ширшим виявився науковий зміст поняття «комунікативна 

культура», що визначається змістовим наповненням терміна «комунікація». 

Т. Гончар констатує, що поняття «комунікація» в науковій літературі 

трактується як зв'язок, з’єднання, взаємодія, спілкування, інформаційний аспект 

спілкування; кожне з наведених значень може мати «лінійний» і «системний» 

аспект розгляду; системний аспект дозволяє створити певну ієрархію даних 

понять: найбільш широке – «комунікація» (зв'язок); взаємодія – окремий 

випадок зв’язку; спілкування – окремий випадок взаємодії; інформаційний 

аспект – складова спілкування [19, с.6–7]. Отже, комунікативна культура – 

інтегративне особистісне утворення, що характеризує людину як представника 

певної культури та «розглядається як результат інкультурації і показник 

«культурної адаптованості» особистості (засвоєння нею культурних символів, 

норм, цінностей, моделей поведінки, прийнятих у соціумі)» [19, с.8–9]. 

На думку українського вченого В. Барковського, комунікативна культура 

«являє собою складне духовне-практичне утворення особистості, що охоплює 

засвоєні соціальні норми та вимоги щодо професійного спілкування, розвинені 

психологічні механізми комунікативної взаємодії з людьми, набутий 

практичний досвід комунікативної діяльності» [9, с. 6].  

У дослідженні І. Тимченко комунікативна культура розглядається як 

сутнісна характеристика майбутнього спеціаліста, один із показників його 

фахової підготовки. Вчена виділяє два напрямки у дослідженні комунікації. 

Перший – професійна освіта неможлива без сформованої культури мови, 

мистецтва мовлення, етики комунікативної поведінки, високих моральних 

якостей і гуманістичного світогляду; другий – комунікативна культура 

передбачає наявність у фахівця певних якостей і стратегій поведінки, які будуть 

позитивно впливати на результат спілкування [113, с. 6]. Комунікативна 

культура майбутнього спеціаліста (за І. Тимченко) – це система поглядів і дій, 

які служать індивіду моделлю орієнтації для задоволення потреб самореалізації 

та способом досягнення цілей під час спілкування з іншими людьми [113, с. 7]. 

На думку В. Садової, комунікативна культура – це динамічне особистісне 

утворення, що концентрує в собі мистецтво мовлення та слухання, 

об’єктивного сприйняття і правильного розуміння, сприяє побудові гуманних 

взаємостосунків і досягненню взаємодії на основі спільних інтересів [97, с. 6 –

 7]. 

Комунікативна культура, за О. Гаврилюк, – складне динамічне 

особистісне утворення, що відображає соціально зумовлений рівень розвитку 

особистості, її готовність до комунікативної діяльності, систему поглядів і дій, 

які забезпечують плідну доброзичливу взаємодію людей у різних сферах 

життєдіяльності [16, с. 10]. Цю думку відстоює і В. Дячук: комунікативна 

культура – універсальна умова людського буття, яка дає можливість викласти 

власну позицію і бути почутою [37, с. 17]. 
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Досліджуючи комунікативну культуру вчителя, українська вчена 

В. Ушмарова виділяє такі компоненти культури професійного спілкування: 

1) професійно-гуманістичну спрямованість особистості; 2) знання основ 

сучасної теорії спілкування; 3) комунікативно-творчі здібності та вміння; 

4) результативність спілкування [119, с. 32]. На наш погляд, визначені 

компоненти охоплюють найважливіші аспекти комунікативної культури 

майбутнього фахівця будь-якої галузі, зокрема й студента медичного коледжу. 

Автор Е. Ященко зауважує, що комунікативна культура – це 

«інтегративне особистісне утворення, яке включає знання про етикетні норми 

спілкування, систему вмотивованих, морально зорієнтованих комунікативних 

якостей і вмінь людини, які мають для неї особистісний сенс і регулюють 

поведінкові аспекти її комунікації з іншими людьми» [130, с. 7]. 

О. Корніяка розглядає комунікативну культуру «…як систему 

сформованих у індивіда в міжособистісній взаємодії якостей, навичок і вмінь, 

що дає йому змогу (в межах комунікативних здібностей, вікового розвитку і 

соціального статусу) досягати успішної адаптації в соціальному середовищі, 

здійснювати ефективну комунікативну і предметну діяльність, забезпечувати 

психологічно комфортну взаємодію і досягати взаєморозуміння» [54, с. 12]. 

Аналіз англомовних джерел засвідчив, що термін «комунікативна 

культура» вперше був запропонованим у щоденне вживання австрійським 

соціологом та філософом А. Шютцом (А. Schütz). За його визначенням, 

комунікативна культура – це процес щоденного формування культури за 

допомогою комунікативних актів. Зазначається, що до того, як А. Шютц увів це 

поняття у щоденне використання, поняття «комунікативна культура» існувало 

як утворення, що відповідало поняттю культура [331, c. 25]. 

  На думку американської вченої К. Бьорк (К. Burke), культура може бути 

усвідомлена та зрозуміла за допомогою комунікативних форм. Американський 

соціолог Р. Вазноу (R.Wuthnow) вивчає культуру в контексті соціології та 

зазначає, що культура є більш комунікативною, культура складається з 

дискурсу, тексту, мовної практики та комунікативних явищ, усе це формується 

потоком і потрапляє в соціальне життя [331, c. 25]. 

Американський учений А. Д. Лузіо (A. D. Luzio) зазначає, що 

комунікативна культура – це опосередковані та безпосередні комунікативні дії і 

комунікативні форми, представлені в суспільстві. На думку вченого, 

комунікативна культура залежить від сфери обігу засобів комунікації, але вона 

навіть більш залежна від диференційованого використання комунікативних дій 

та форм, за допомогою яких вони складаються та структуруються в 

комунікативні ситуації та теорію організації [331, c. 25]. 

В іноземних джерелах діалектика понять «культура» та «комунікація» 

часто відображається у словосполученні «міжкультурна комунікація» (К. Кутц 

(K. Kutz) [316, c. 9–10], R. Lewis (Р. Льюіс) [327, c. 3], Б. Мод (B. Maude) [334, 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aldo+Di+Luzio%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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c. 28–30], Р. Портер (R. Porter), К. Рой (K. Roy), Л. Самовар (L. Samovar) [439, 

c. 9–10], В. Хьорн (303, c. 17–19) та «теорія організації» (У. Геслер (W. Gesler) 

[275, c. 12], Д. Кейтон (J. Keyton) [311, c. 8, 12], М. Мохан (M. Mohan) [353, 

c. 10–12], П. Тьорнер (P. Turner) [510, c. 57], М. Філдінг (M. Fielding) [264, 

c. 57], Е. Шейн (E. Schein) [443, c. 3]).  

Поняття «комунікативна культура», що функціонує в контексті теорії 

організації (organisational theory), частіше замінюється термінами «культура 

організації» (organisational culture) (М. Мохан (M. Mohan) [353, c. 17], 

Л. А. Сільвестрі (L. A. Silvestri) [452, c. 31], М. Філдінг (M. Fielding) [264, c. 57], 

Е. Шейн (E. Schein) [443, c. 3–5]) та «комунікація організації» (organisational 

communication) (Д. Кейтон (J. Keyton) [311, c. 12], A. Д. Лузіо (A. D. Luzio) [331, 

с. 25–27], Д. Нагелкерк (J. Nagelkerk) [358], П. Тьорнер (P. Turner) [510, c.57–

58]).  

Як зазначає американський учений У. Геслер (W. Gesler), поняття 

«культура» вміщує поняття «технологія» та «організація», що 

використовуються людьми у повсякденному житті для забезпечення фізичного 

та соціального добробуту [275, c. 12]. Американський психолог Е. Шейн 

(E. Schein) використовує поняття «культура» в значенні «культура організації» 

та визначає культуру як утворення соціального устрою, де існують правила, 

норми та закони існування [443, c. 3]. Американська дослідниця Д. Кейтон 

(J. Keyton) зазначає, що основними характеристиками кожної установи є: 

організована і цілеспрямована взаємодія, комунікація в структурних 

підрозділах та мета організації – динамічність системи. Комунікація організації 

– це комплексний і тривалий процес, за допомогою якого працівники установи 

створюють, підтримують та змінюють її [311, c. 8, 12]. Американська вчена 

М. Мохан (M. Mohan) зауважує, що спільно схвалені рішення, що стосуються 

організаційної культури, передаються за допомогою процесу комунікації та 

діють як чітко визначені правила [353, c. 16]. Британський науковець 

П. Тьорнер (P. Turner) зазначає, що комунікація організації є життєво важливою 

для досягнення успіху установи [510, c. 57]. У дослідженні теорії організації, 

британський дослідник М. Філдінг (M. Fielding) визначає культуру як систему 

думок, припущень та цінностей, що розповсюджуються між людьми за 

допомогою комунікації [264, c. 57].  

Роль феномена культури в медицині розкрито у низці зарубіжних 

публікацій: «Медична культура і медичне забезпечення (расові, етнічні, класові 

питання)» («The culture of Medicine and Racial, Ethnic and Class Disparities in 

Healthcare») [491], «Міжкультурна комунікація в медицині» (Cross-Cultural 

Medicine) [286], «Класична медицина та культурна компетентність» («Academic 

Medicine and Cultural Competency») [133], «Міжкультурні питання та вірування» 

(«Cross-cultural Issues and Diverse Belief») [251], «Зміна культури, зміна 
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процесу: класична медицина в прогресі» («Changing Culture, Changing Process: 

Academic Medicine’s Own Work in Progress») [451]. 

У зарубіжній медичній термінології поняття «комунікативна культура» 

найчастіше ототожнюється з поняттям «комунікативні навички», що 

стосуються роботи з пацієнтом, його рідними, колегами та адміністрацією 

(І. Арнольд (E. Arnold) [148], Ш. Бах (S. Bach) [151], Д. Боган (J. Baughan) [159], 

Л. Вебб (L. Webb) [529], А. Грант (A. Grant) [284], М. Едвардс (M. Edwards) 

[255], Д. Лоуренс (J. Lawrence) [320], К. Маккейб (K. McCabe) [335], С. Раган 

(S. Ragan) [395], Ф. Саллі (P. Sully) [475]). Також комунікативна культура 

розглядається як важливий чинник роботи в команді, адже працівник є 

частиною команди і повинен додержуватися корпоративної культури-

комунікації. 

Відома американська вчена та практикуючий медик Л. Е. Сільвестрі 

(L. A. Silvestri) визначає культуру як структуру знань, вірувань, поведінки, ідей, 

ставлень, цінностей, звичок, звичаїв, мов, символів, традицій, церемоній та 

діяльності, що є унікальним для специфічної групи людей [452, c. 31]. Автор 

доводить важливість саме цього значення культури, адже воно підкреслює 

специфіку культури медичного працівника: часто медичні сестри піклуються 

про пацієнтів, які походять із різних етнічних, культурних та релігійних груп і 

обізнаність та чуйність до здоров’я, хвороб та діяльності пацієнтів є запорукою 

ефективного піклування. Вчена зазначає, що визнання культурної 

різноманітності з неосудливим ставленням до іншої культури є обов’язковим 

для комунікативної підготовки студентів медичних коледжів [452, c. 31]. 

Зауважимо, що саме культура є фундаментом професіоналізму сучасного 

медичного працівника. Урахування всіх культурних відмінностей та 

особливостей пацієнта є необхідною умовою успішної роботи медика.  

З’ясовуючи сутність поняття «комунікативна культура медичного 

працівника», звернемося до праць О. Уваркіної, яка виділяє комунікативну 

культуру особистості як одну з складових культури суспільства та визначає її 

«…як комплекс комунікативних знань, умінь, властивостей особистості, тобто 

сукупність відносин для взаємодії з іншими людьми у вигляді моделі ймовірної 

та реалізуємої поведінки» [117, с. 55]. Учена доводить, що комунікативна 

культура медичних працівників має «суб’єкт-суб'єктні» відносини, а 

професійну діяльність лікаря не можна розглядати окремо від його 

особистісних якостей, етики, деонтології та загальноприйнятих норм поведінки. 

Відносини лікаря з пацієнтом повинні базуватися не лише на медичних 

знаннях, а й на високому рівні комунікативної культури [117, с. 55–56]. 

У рамках нашого дослідження важливо визначити сутність поняття 

«формування комунікативної культури». У сучасних словниках термін 

«формування» має широке значення та використовується у ливарному, 
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ковальському, штампувальному виробництві, у військовій термінології тощо. 

Розглянемо значення цього поняття, важливі у контексті нашого дослідження.   

За словником української мови (за ред. І. Білодіда) термін «формування» 

означає: 1) дія за значенням формувати та формуватись; 2) виготовлення чого-

небудь [102, с. 623]. За тлумачним словником української мови (укладачі 

В. Яременко та О. Сліпушко) термін «формувати» означає: надавати чому-

небудь певної форми; виробляти в кому-небудь певні якості, риси характеру і 

т. ін.; надавати чому-небудь завершеності, визначеності; давати існування 

чому-небудь; створювати, надаючи якоїсь структури, організації, форми [82, 

с. 695].  

За Радянським Енциклопедичним словником (гол. ред. А. Прохоров) 

«формування» означає: 1) надання певної форми; 2) створення, становлення 

будь-якого колективу [103, с. 1428]. У словнику іншомовних слів 

(укл. О. Скопненко та Т. Цимбалюк) подано такі визначення поняття 

«формування» (від лат. formo – утворюю, формую): 1) створення чогось (думки, 

характеру, відносин тощо); 2) розвиток [110, с. 722]. У англо-російському 

словнику (за ред. П. Фолла (P. Falla)) термін «формування» (з англійської 

«formation») означає: 1) створення, формування; 2) будова, розташування, 

порядок; 3) формація [497, c. 234]. 

Український учений К. Галацин вважає, що формування комунікативної 

культури студентів у вищому навчальному закладі − керований процес, який 

передбачає переорієнтацію роботи з предметної на особистісно орієнтовану, що 

дає можливість розглядати навчальну інформацію як засіб розвитку 

професіоналізму і сприяє формуванню творчого стилю діяльності, стійкої 

потреби в активних діях, імпровізації та самостійного вирішення 

комунікативних завдань для придбання й збагачення власного комунікативного 

досвіду [17, с. 37]. 

Український дослідник В. Барковський зауважує, що «…комунікативна 

культура особистості формується під впливом соціальних, психологічних, 

культурологічних та педагічних умов. Вона неодмінно спирається на ті норми й 

вимоги, які висуває суспільство на певному етапі свого розвитку…» [9, с. 6–8]. 

У дослідженні поняття «формування комунікативної культури» 

американський науковець А. Д. Лузіо (A. D. Luzio) зазначає, що комунікативна 

культура не може бути репрезентована лише знаннями, значеннями та 

системою знаків. «Комунікативна культура не може знаходитися в думках чи 

об’єктивній системі або висловлюванні: вона представляється, реалізується та 

трансформується в комунікативній діяльності» [331, с. 25].  

Американський учений Х. Маккенна (H. McKenna) виділяє критерії, що 

впливають на формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах: уміння визначити особливості лікування стосовно конкретного 

пацієнта (керуватися не тим, яка теорія (методика, методи, прийоми) є 
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популярною, а тим, що буде краще для пацієнта); уміння визначити методи 

піклування та турботи за пацієнтом (обирати найбільш доцільні й придатні); 

бережливість і простота (обирати найпростіші методи для виконання своєї 

роботи); зрозумілість (усі методи, прийоми та теорії, що використовуються 

медиками, повинні бути цілком зрозумілими для них) [336, c. 147–148].  

Вищезазначені твердження ще раз засвідчують важливість дослідження 

взаємовідносин «медик-пацієнт». Багатокомпонентність цього процесу 

доводить необхідність планування комунікації, яка базується на таких 

елементах: логічності, чіткості, плановості розмови, наявності етичних норм, 

що є складовими формування комунікативної культури студентів-медиків. 

Отже, основою успішного лікування є не лише висококваліфікованість 

спеціаліста, а й комунікативна культура всіх учасників діалогу. Медичний 

працівник не просто лікує, піклується та допомагає, він повинен бути і 

психологом, і радником, і філософом. Як зазначають самі медики, важливо 

правильно підібрати не лише ліки, а й слова. Британськими вченими 

Ф. Бернардом та П. Джіллом (P. Burnard, P. Gill) зроблено акцент на тому, що 

при підготовці студентів медичних коледжів необхідно враховувати 

національні особливості й традиції спілкування пацієнтів. Зокрема, важливо 

звернути увагу на культурні звички, мовленнєві вислови та кліше. 

Зауважимо, що в британсько-американських коледжах комунікативна 

культура може викладатись як предмет, про що свідчать навчальні дисципліни 

«Культура та Комунікація» (Culture and Communication) і «Медіа, культура та 

комунікація» (Media, Culture and Communication) в навчальних планах коледжу 

Ітаки (Ithaca college) [231] та університету Сандерленд (University of Sunderland) 

[337]. Інколи проблемами комунікативної підготовки студентів опікується 

окрема структурна одиниця закладу, що відображено у назві відділення школи 

Штейнхардт Нью-Йоркського університету (Steinhardt School of the New York 

University) – «Відділення медіа, культури та комунікації» (Department of Media, 

Culture and Communication) [153]. 

Отже, феномен «комунікативна культура» ґрунтується на діалектиці двох 

понять: «культура» та «комунікація». Комунікація є одним з основних 

інструментів культури, адже саме вона дозволяє передавати, інформувати та 

обмінюватися надбаннями людства. 

Комунікативна культура є частиною індивідуальної культури особистості, 

що виявляється у повсякденному житті людини, її взаємовідносинах з іншими 

індивідуумами. У результаті термінологічного аналізу вітчизняної та 

зарубіжної літератури виявлено сутність поняття «комунікативна культура». 

У вітчизняних дослідженнях комунікативна культура трактується як 

компонент розвитку особистості, система сформованих якостей, умінь, навичок 

міжособистісної взаємодії, що дає йому можливість (у межах комунікативних 

здібностей, вікового розвитку і соціального статусу) досягати успішної 
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адаптації в соціальному середовищі, здійснювати ефективну комунікативну і 

предметну діяльність, забезпечувати психологічно комфортну взаємодію та 

досягати взаєморозуміння (В. Барковський, О. Гаврилюк, Т. Гончар, В. Дячук, 

О. Корніяка, І. М’язова, В. Садова, С. Сарновська, І. Тимченко, Є. Юнусова, 

Е. Ященко) [9, 16, 19, 37, 54, 79, 97, 99, 113, 128, 130]. Порівняльний аналіз 

дозволив з'ясувати, що в зарубіжних дослідженнях поняття «комунікативна 

культура» розглядається у контексті теорії організації і трактується як феномен, 

за допомогою якого організація може ефективно функціонувати, як чітко 

визначені норми та правила корпоративної етики. Працівники установи 

створюють, підтримують та змінюють саму установу, а спільно ухвалені 

рішення, що стосуються культури організації, передаються за допомогою 

процесу комунікації та діють як чітко визначені правила. Отже, комунікативна 

культура − основа правильного функціонування організації (У. Геслер, 

Д. Кейтон, A. Д. Лузіо, М. Мохан, Д. Нагелкерк, Л. А. Сільвестрі, П. Тьорнер, 

М. Філдінг, Е. Шейн [275, 311, 331, 353, 358, 452, 510, 264, 443]). 

Завдяки застосуванню методу контент-аналізу виявлено, що у зарубіжній 

медичній лексиці поняття «комунікативна культура» є тотожним поняттям 

«комунікативні навички» та «комунікативні вміння» (І. Арнольд, Ш. Бах, 

Д. Боган, Л. Вебб, А. Грант, М. Едвардс, Д. Лоуренс, К. Маккейб, С. Раган, 

Ф. Саллі [148, 151, 159, 529, 284, 255, 320, 335, 395, 475]). 

Для створення чіткої і більш повної характеристики поняття 

«комунікативна культура студента медичного коледжу» вважаємо доцільним 

урахувати обидва зазначені підходи.  

Отже, систематизація та узагальнення сучасних вітчизняних та 

зарубіжних стратегій професійної підготовки студентів медичних коледжів 

дали можливість визначити комунікативну культуру як сукупність 

особистісних якостей, комунікативних умінь і навичок майбутнього медичного 

працівника, які реалізуються під час професійного спілкування; стан 

інтелектуальної, психологічної та фізичної готовності до успішної взаємодії з 

пацієнтами та іншими учасниками лікувального процесу.  

Формування комунікативної культури є комплексним процесом розвитку 

комунікативних якостей особистості, опанування нею комунікативних умінь і 

навичок із метою самостійної реалізації їх на практиці. 

 

1.2. Розвиток організаційно-педагогічних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків у Великій Британії 

та США  

 

Розвиток організаційно-педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів-медиків у Великій Британії. Розвиток освіти – глобальна 

проблема сьогодення, адже від якості освіти залежать економічні процеси, 
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добробут окремих націй та загальний рівень світових інновацій. Зазначається, 

що великий вплив на освітні процеси мають світові організації: ЮНЕСКО 

(Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, створена у 

1946 році), Міжнародне бюро просвітництва, Міжнародна рада з освіти 

дорослих, Міжнародна асоціація природнонаукової освіти [15, с. 177–178]. 

На розвиток сучасної освіти значною мірою впливає процес глобалізації, 

що зумовлює певні стандарти надання освітніх послуг, підвищення якості 

освіти, створення віртуальних навчальних закладів, проведення міжнародних 

конференцій та програм з обміну молоддю та сприяє активній міжрегіональній 

співпраці. Як зазначає українська дослідниця О. Заболотна, глобалізація 

збільшує потреби в інформації, що, з одного боку, стосується інших країн, а з 

іншого боку, впливає на розвиток освіти конкретно однієї країни [41, с. 29]. 

 Важливе значення має розвиток медичної освіти, яка повинна постійно 

вдосконалюватися, щоб забезпечувати здорове майбутнє суспільства. Відкриття 

групи крові в 1901 році [431, c. 154], виявлення основних фактів про інсулін 

[262, с. 567; 361, c. 3] і класифікація діабету [539, c. 3], дослідження у сфері 

хромосом [450, с. 3], генетичних хвороб нервової системи (хвороба Хантінгтона 

[321, с. 65-66], сімейних форм хвороби Альцгеймера [263, c. 46], епілепсії [442, 

с. 111] та ін.), дослідження роботи серця [501, с. 73], лікування раку [534], 

перші пересадки нирки в 1950 році [426, с. 7], серця – в 1967 році [399, с. 254] 

та печінки в 1963 році [195, с. 8] доводять значний прогрес та істотні 

досягнення в цій, одній із найважливіших сфер людського існування.  

Взаємопідтримка, співпраця та обмін інформацією є необхідними 

умовами у вирішенні основних завдань сучасної медицини. Тому вже у 

медичних закладах освіти повинні формуватися комунікативні навички 

майбутнього медика. Водночас саме комунікація – найперша ланка у взаємодії 

медичного персоналу з пацієнтом, від якої значною мірою залежать якість й 

ефективність лікування. Отже, формування комунікативної культури є 

обов’язковим напрямом професійного навчання майбутніх медичних 

працівників.  

При цьому особливу увагу приділено підготовці медичних сестер, адже 

ця спеціальність є провідною у медичних коледжах Великої Британії та США. 

Іншими причинами звернення до категорії медичних сестер стали такі фактори: 

по-перше, це один із перших медиків, який взаємодіє з пацієнтом; по-друге, 

діяльність і функції медсестер у зазначених зарубіжних країнах мають яскраво 

виражену специфіку; по-третє, процес формування комунікативної культури 

медсестер у Великій Британії та США є недостатньо дослідженим, що свідчить 

про необхідність детального вивчення цього питання.  

Зазначимо, що в обох країнах розвиток організаційно-педагогічних основ 

формування комунікативної культури студентів-медиків пройшов довгий шлях 

й відбувався у тісному зв’язку із розвитком медицини та медичної освіти.  
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Огляд історичних подій дозволяє констатувати, що медицина у Великій 

Британії почала розвиватись у другій половині VII століття за рахунок торгівлі 

та промисловості, а великий внесок у її розвиток був зроблений Д. Граунтом 

(J. Graunt) та В. Петті (W. Petty) [124, с. 113]. У XVIII столітті в Англії були 

створені перші приватні медичні школи, які надавали порівняно високу якість 

підготовки. Це вплинуло на загальний рівень надання медичних послуг. Одна із 

шкіл була організована відомим британським ученим У. Хантером (W. Hunter).  

У кінці XVIII століття в британській медицині з’являється поняття 

«медична поліція» (medical police), яким позначалися добровільні зусилля 

лікарів для покращання санітарних умов, захисту населення від хвороб та 

інформування суспільства з питань дієти і здорового способу життя [166, c. 31].  

Офіційні норми та правила з регулювання медичної освіти у Великій 

Британії виникли з прийняттям Медичного закону у 1858 році, що стало 

початком роботи Головної ради медичної освіти та реєстрації (the General 

Council for Medical Education and Registration) та дало можливість визначити 

основні норми для одерження реєстрації медичними працівниками. До того 

часу питанням надання ліцензії займалися місцеві установи [199, c.1–2]. 

Університети Оксфорд (the University of Oxford), Кембрідж (the University of 

Cambridge) та Лондонський університет (the University of London) надавали 

наукових ступенів бакалавра та доктора медицини. Випускники Оксфорда та 

Кембріджа мали право займатися практичною діяльністю на всій території 

Англії, крім Лондона, де практична діяльність контролювалася Королівським 

коледжем лікарів (the Royal College of Physicians). Ліцензія надавалася терміном 

на п’ять років [199, c. 2].  

Важливою організацією, що займалася медичною освітою Британії, була 

Головна медична рада (the General Medical Council). У 1863 році було виявлено, 

що навчальний план у медичних закладах освіти перевантажений і у студентів 

зовсім не вистачало часу для самоосвіти. Ця проблема існувала до 1993 року, 

посилюючись появою нових дисциплін та нового матеріалу в старих 

дисциплінах. Закон, що був прийнятий у 1886 році, засвідчував необхідність 

оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками у практичній 

діяльності, хірургії та акушерстві. Цей закон був чинним до 1978 року [199, c.3–

4]. 

До XIX століття офіційної системи навчання медичних сестер не 

існувало, і вони відігравали роль слуг у лікарів. Великим досягненням та 

переворотом у медсестринстві стало відкриття першої медсестринської школи в 

Англії у 1860 році, але більшість лікарів зустріли це з протестом, вважаючи 

медичних сестер не самостійними спеціалістами, а своїми помічниками, які 

повинні були повністю підкорятися їх професійним вказівкам [236, c. 24]. 

Визначною подією в історії медсестринства стало відродження інституту 

«диякониць», основу якого складали «…жінки, християнки, які служать своїм 
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сестрам у Христі або в ім’я потреб інших». У жовтні 1863 року пастор 

Т. Фліндер (T. Flinder) організував Рейнсько-Вестфальську общину диякониць, 

що мала свою лікарню та школу для підготовки сестер з догляду [124, с. 206]. 

Про цю школу дізналася Флоренс Найтінгейл (Florence Nightingale) – 

одна з найвидатніших постатей Вікторіанської Англії, засновниця міжнародної 

системи підготовки медиків середнього і молодшого персоналу. Вона 

народилася у 1820 році в заможній родині у Флоренції, знала багато іноземних 

мов, літературу, музику. Заборона батьків не вплинула на вибір професії, і 

Флоренс, яка пройшла три місячні курси підготовки із сестринського догляду за 

хворими у Кайзерсверті, досліджувала роботу сестер милосердя у Франції, а 

після повернення до Англії одержала посаду суперінтенда для догляду за 

хворими жінками з вищих верств населення Лондона [124, с. 206–207]. 

Під час Кримської війни, у листопаді 1854 року, Флоренс стала на чолі 

загону із 38 сестер-волонтерів. У Скутані нею був заснований шпиталь, також 

жінка допомагала лікарям під час операцій, дбала про поліпшення 

обслуговування, що вплинуло на покращання санітарних умов, комфорту та 

догляду за пораненими. Завдяки комплексу санітарних заходів, що запровадила 

Найтінгейл, смертність серед поранених знизилась із 40 до 2 % [124, с. 207]. 

У 1859 році Флоренс видала «голубу книгу» військової санітарії, в якій 

зробила аналіз медичних втрат і шляхи їх попередження. За допомогою 

Найтінгейл була відкрита Армійська медична школа в Англії, у тому ж році 

вчена-медик видала знамениті «Записки про сестринську справу», де були 

виділені два розділи: догляд за хворими та догляд за здоровими (підтримання у 

здорової людини стану, при якому хвороба не може наступати) [124, с. 207]. 

Початком сучасної сестринської справи вважається 1860 рік, коли 

відбувся перший набір абітурієнтів у школу медичних сестер при лікарні 

св. Томаса у Лондоні, яку відкрила Флоренс. Ця школа була окремим 

автономним закладом, до якого приймали представників двох різних класів: 

жінок з робітничого середовища (яким платили невелику стипендію) та жінок із 

вищого суспільства, що самі оплачували навчання. Програма складалася із 

дисциплін теоретичного курсу (один рік) та двох – трьох років практики у 

шпиталі для закріплення знань і навичок. Після школи медсестри могли 

одержати керівні посади в шпиталі та сестринських школах. Флоренс цінувала 

у майбутніх медиках працьовитість та слухняність, а в працівниках − 

невтомність до праці та бажання допомагати хворим [289, c. 18]. 

Як зазначається в підручнику для медичних сестер (Oxford English for 

careers «Nursing»), ще декілька століть тому медсестри були не підготовлені, не 

оплачувалися, та й сама професія була непопулярною. Перевтілення цієї 

спеціалізації в сучасний стан відбулося завдяки діяльності Ф. Найтінгейл. Її 

професійний портрет поєднує в собі такі особливості характеру, які дозволяють 

вважати цю жінку визначною постаттю у галузі медицини, а її клятва і досі 
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звучить як головний постулат для кожної медичної сестри. Зазначається, що 

увесь світ використовує методики, які Ф. Найтінгейл ввела у практику в 1850 

році. Ці нововведення надали медсестринству статусу автономної і важливої 

професії та започаткували профільну підготовку медичних сестер, з 

кваліфікаціями, ступенями, об’єднаннями [287, c. 8]. 

За сучасними оцінками, школа Найтінгейл стала моделлю для підготовки 

медсестер управлінської та педагогічної ланки [124, с. 208 – 209]. Вона зробила 

значний внесок у медицину, адже, змінивши умови лікування хворих, 

мінімізувала процент смертності. Видатними медиками в Британії вважаються 

також: Ф. Бекон (F. Bacon), Т. Вілізій (T. Vilisii), В. Гарвей (W. Garvey), 

Е. Дженнер (E. Jenner), І. Ньютон (I. Newton), Т. Сиденгам (T. Sydenham).   

Як зауважує британська вчена П. Кавенаг (P. Cavenagh), починаючи з XIX 

століття британська медична освіта стала взірцем для наслідування в усьому 

світі. Вона поділялася на два етапи: доклінічна та клінічна освіта. 

Американський учений Т. Боннер (T. Bonner) зауважує, що навчання в Англії у 

XIX столітті було достатньо привабливим і для американських абітурієнтів, які 

бажали здобувати медичну освіту; особливо популярним був Лондон [166, 

c. 52]. У 1918 році британський фізіолог Е. Старлінг (E. Starling) аналізуючи 

медичну освіту Британії, констатував, що основними акцентами повинні бути 

загальний рівень культури, розуміння наукових принципів, можливість 

опанування нових понять [199, c. 4–5].  

У 1944 році Міністерство охорони здоров’я Англії (the Ministry of Health 

for England) та Департамент охорони здоров’я Шотландії (the Department of 

Health for Scotland) звернули увагу на необхідність реформування навчального 

плану з акцентом на соціальну медицину, дитяче та психічне здоров’я, що дасть 

можливість лікувати та піклуватися за конкретними пацієнтами, а не займатися 

загальним піклуванням та профілактикою здоров’я. У кінці XX століття 

основними проблемами медичної освіти були визначені: складність екзаменів, 

велика кількість матеріалу, який просто заучувався, а не розумівся, та 

відсутність критичного мислення у студентів [199, c. 5–6]. 

Зазначимо, що у медичній освіті Великої Британії другої половини XX ст. 

існувало три положення в розробленні навчальних програм: 1) передавати 

знання від покоління до покоління; 2) допомагати розвивати інтелектуальні 

здібності, власні сили студентів, сприяти розвиткові мислення; 3) здійснювати 

соціалізацію особистості в суспільство, його традиції, звичаї, цінності [60, 

c. 13].  

Необхідно зауважити, що реформа британської освіти розпочалася з 

прийняття Закону «Про освіту» у 1988 році. У травні 1997 року прем’єр-

міністром Великої Британії було проголошено, що освіта є основним 

національним пріоритетом [109]. Ці положення дають можливість визначити 
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основні тенденції того часу, що вплинули на розвиток усієї освіти й медичної 

зокрема. 

Огляд подій, що відбулись у Великій Британії, дозволяє констатувати 

вплив реформ на загальний рівень надання медичних послуг. Зазначимо, що 

вперше акцент на формуванні комунікативної культури було зроблено із 

прийняттям у 1985 році закону «Процедура лікарняних скарг» (Hospital 

Complaints Procedure Act), основне завдання якого – зобов’язати державні 

медичні інстанції встановлювати процедуру лікарняних скарг і повідомлювати 

пацієнтів про таку можливість [300]. У 1989 році прийнятий «Закон про дітей» 

(Children Act), що передбачав піклування, допомогу та повагу до дитячих 

будинків, громадських установ, волонтерських організацій, дбайливе та 

поважне ставлення до виховання, розвитку та догляду за дітьми [204]. У 1998 

році було прийнято закон Шотландії (Scotland Act), одна із цілей якого – 

встановлення організації омбудсменів [446]. У цьому ж році – закон Уряд 

Уельсу (Government of Wales Act) про створення організації омбудсменів 

Уельсу [280].  

Названі закони демонструють, що на законодавчому рівні проводилася 

робота зі створення сприятливих умов для пацієнтів, а це є відображенням 

спрямованості на комунікативну підготовку медичних працівників. 

Британський уряд проводить значну роботу щодо надання однакових 

прав усім учасникам лікувального процесу, що доведено на законодавчому 

рівні. Проаналізуємо основні законодавчі акти, які стосуються комунікативної 

культури медичних працівників.  

Робота будь-якого медичного працівника пов’язана з особистою 

інформацією пацієнта (етіологія захворювання, місце роботи чи особисте 

життя), яка не може розповсюджуватися чи випадково стати відомою поза 

межами лікувальної установи. У 1998 році прийнятий закон «Зберігання 

інформації» (Data Protection Act), за умовами якого будь-яка інформація 

особистого чи професійного характеру повинна охоронятися, що стосується не 

тільки носіїв інформації, а й людського фактору [237, c. 3]. У тому ж році 

прийнятий закон «Права людини» (Human Rights Act), який є відображенням 

основних прав кожної людини: права на життя, свободу, захист, вираження 

своєї точки зору [301, c. 16–18]. У 2007 році був прийнятий закон «Психічне 

здоров’я» (Mental Health Act), основа якого − догляд та лікування пацієнтів, які 

страждають на психічні захворювання, толерантне ставлення та використання 

комунікативних навичок, які повинні бути адаптовані саме до такої групи 

пацієнтів [340, c. 4–5].  

 Актуальним для системи охорони здоров’я Великої Британії є закон 

«Рівноправність» (Equality Act) 2010 року, в якому йдеться про повагу до 

особистості, незважаючи на вік, стать, расову приналежність, релігійні погляди, 

сексуальні вподобання, особисте життя чи інвалідність [260, c. 4]. У 2012 році 
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був прийнятий закон «Здоров’я та соціальний догляд» (Health and Social Care 

Act), у якому визначені якість та стандарти надання медичних послуг у 

Британії. Основні завдання закону: доступність медичної допомоги та 

медичних послуг для всіх верств населення; проведення імунізації та 

вакцинації; інформування та надання рекомендацій з профілактики здоров’я; 

діагностика і профілактика [291, с. 6–7]. Зазначимо, що інформування та 

надання рекомендацій є одними з обов’язків медичних сестер Великої Британії, 

які повинні вміти добирати слова, використовуючи весь багаж знань для 

допомоги населенню в уникненні хвороб. 

 Закон 2014 року «Медичний догляд» (Care Act) є підтвердженням 

важливості соціальної допомоги та необхідності комунікативної підготовки 

майбутніх спеціалістів. Основними завданнями закону є: фізичне та психічне 

здоров’я пацієнтів, профілактичні заходи для уникнення хвороб, інформування 

пацієнтів, надання рекомендацій та порад, рівність усіх пацієнтів [196, c. 1–3]. 

 Зауважимо, що британський уряд на законодавчому рівні є 

відповідальним за популяризацію важливих цінностей суспільства, а саме: 

надання рівних умов кожному громадянину Британії, догляд та піклування 

незалежно від соціальних чи матеріальних обставин пацієнта, повага та 

толерантне ставлення до пацієнтів із будь-яким фізичним чи соціальним 

статусом, особлива увага до пацієнтів, яких відносять до «уразливої групи». 

 Аналіз джерел дозволяє засвідчувати, що Велика Британія – одна з країн, 

де медицина посідає важливе місце й характеризується підготовкою 

висококваліфікованих спеціалістів. Цікавим є факт, що робота медичної сестри 

входить до десяти найпопулярніших професій сучасності [509].  

Рівень британської освіти високо оцінено українськими вченими. 

Зокрема, Н. Лавриченко зазначає, що Велика Британія – провідник сучасної 

європейської інтеграції в освіті [63, с. 5], О. Локшина засвідчує, що Об’єднане 

Королівство є прикладом стандартизації освіти в умовах децентралізованого 

підходу на рівні навчальних програм [67, с. 122]. Л. Кнодель констатує, що 

освітні системи Британії відрізняються своєю організацією, змістом і 

перспективами [109], а О. Огієнко зазначає, що Велика Британія приділяє 

значну увагу неперервній освіті [84, c. 2]. 

 Зазначимо, що до вищих навчальних закладів медичної освіти 

Об’єднаного Королівства відносять медичні школи, коледжі та університети. З 

них 72 установи здійснюють підготовку медичних сестер [374]. 

 Медсестринсько-акушерська рада (Nursing-Midwifery Council) розробила 

стандарти, за якими абітурієнти можуть бути зараховані до медичного коледжу. 

Перша умова – абітурієнт повинен закінчити начання у загальноосвітній школі і 

бути не молодше 17 років. Друга умова – грамотність та математичні вміння. 

Третя – задовільний стан здоров’я та риси характеру. На співбесідах з 
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абітурієнтами перевіряється наявність таких рис, як гуманність, толерантність, 

доброта, а також спроможність працювати в медицині [467, с. 8–10]. 

 Є ще одна, особлива, умова – медик не повинен мати записи про 

кримінальні злочини, що обов’язково перевіряється Організацією з розкриття 

інформації та позбавлення права займати посади (The Disclosure and Barring 

Service) [257]. Правопорушення поділяють на дві групи: стандартні записи 

(судимість, арешт, попередження, догана) та додаткова інформація (що може 

стосуватися порушень, але не внесена до загального реєстру; може бути зібрана 

місцевою поліцію) [423, c. 7–8]. Ця перевірка не є дискримінацією для 

населення: вона допомагає захистити дітей, інвалідів та людей «зони високого 

ризику», а також уникнути і не допустити повторних правопорушень [254]. 

 Як відомо, Велика Британія – країна традицій, звичок і законослухняних 

громадян. Тому не дивно, що в медицину не допущені люди, що мали проблеми 

із законом. На нашу думку, це положення має як позитивні, так і негативні 

аспекти. На користь його свідчить те, що медик повинен бути законослухняним 

та високовідповідальним, адже працює з різними лікарськими препаратами та є 

членом команди, в якій кожний несе відповідальність за життя та здоров’я 

пацієнта. Негативним наслідком даного положення є те, що людина, яка 

зробила помилку в своєму житті, не має шансу обрати цю професію. 

Програми Міністерства охорони здоров’я Великої Британії NHS (National 

Health Service) включають основні принципи реалізації реформ, в яких акцент 

зроблено на зростанні соціальної значущості та престижу праці медичних 

робітників, чому сприяє постійне підвищення кваліфікації. Багаторівнева 

система навчання впливає на розвиток самостійності студентів. 

Відповідальність за успішність навчання в цілому покладається на студента. 

Отже, такі принципи дозволяють розвивати лідерські якості студентів [545]. 

Застосування структурно-логічного аналізу дозволяє визначити освітньо-

кваліфікаційні рівні підготовки медичних сестер у Великій Британії. Усіх 

медсестер у цій країні поділяють на два види: медсестра з реєстрацією 

(registered staff) та медсестра без реєстрації (non-registered staff).  

Перший кваліфікаційний ступінь, який надається медичним сестрам без 

реєстрації, – вища освіта з медсестринства без академічного ступеня (Diploma 

of Higher Education in Nursing). Даний ступінь студенти можуть одержати за 

один-два роки. Цей кваліфікаційний рівень є характерним для студентів, які 

бажають стати помічниками, асистентами медсестер [145, c. 7].  

Перший кваліфікаційний рівень медсестри з реєстрацією – ступінь 

бакалавра природничих наук із медсестринства (Bachelor of Science in Nursing). 

Відповідна програма спрямовується на підготовку клінічної медсестри 

високого професіонального рівня. Основним завданням медичної сестри-

бакалавра є навчання пацієнта та членів його родини профілактики 

захворювань і надання невідкладної допомоги. Підготовка триває здебільшого 
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чотири роки. Медсестри з рівнем магістра філософії з медсестринства (Master of 

Philosophy in Nursing) мають право працювати викладачами в коледжах по 

підготовці сестер-бакалаврів. Загальна підготовка студентів-медиків цього 

рівня триває п’ять-шість років [545]. Науковий ступінь Доктор філософії з 

медсестринства (Doctor of Philosophy in Nursing) здобувають у післядипломній 

освіті. Цей ступінь дозволяє медсестрам займатися науковою та викладацькою 

діяльністю [145, c. 7]. 

Аналізуючи освітньо-кваліфікаційні рівні, зауважимо, що у Великій 

Британії кожна медична сестра має ступінь, який залежить від досвіду та 

навичок. Від ступеня медсестри буде залежати посада, обов’язки та оплата її 

роботи [287, c. 8]. Медсестри без реєстрації (non-registered staff) – це медики-

асистенти по догляду за хворими (healthcare assistant), або асистенти медсестри 

(healthcare assistants) та медики-помічники, які виконують клінічні функції 

(clinical support workers). Основні функціональні обов’язки таких медсестер: 

догляд за хворим, соціальне піклування, виконання процедур, ін’єкцій і 

діагностичних вимірів, а також обробка, очищення апаратів та утилізація 

речовин [293, 215].  

Медсестри з реєстрацією (registered staff) поділяються на такі види: 

медсестри з реєстрацією для роботи з дорослими (registered nurse adult=general 

nurse), дітьми (registered nurse children), психічно хворими (registered mental 

nurse) і розумово відсталими (registered nurse mentalally handicapped); 

медсестри-спеціалісти (specialist nurses) та менеджери (managers). Окрема 

спеціальність, для якої також необхідна реєстрація, – це акушерки (midwives), 

які приймають пологи. Основними професійними функціями медсестер-

акушерок є: надання порад, турботи та допомоги вагітним жінкам; підтримка 

жінок та щойно народженої дитини; навчання та підготовка жінок до 

піклування та турботи за новонародженим; відповідальність за стан здоров’я 

дитини та матері [345]. 

Усі медичні сестри з реєстрацією, які працюють із дорослими, дітьми, 

психічно хворими та розумово відсталими, мають функціональні обов'язки, 

визначені Медсестринсько-акушерською радою (NMC), а саме: 1) відповідальне 

ставлення до виконання своїх обов’язків, з розумінням, що пацієнт – головний 

суб’єкт лікувального процесу; 2) повага до прав пацієнта, його віку, особистої 

інформації, етнічного та культурного походження; 3) етичне відношення до 

пацієнта; 4) повне дотримання закону, кодексів та норм; 5) уникнення расизму, 

дискримінації та осудження, абсолютно однакове ставлення до всіх пацієнтів; 

6) використання холістичного підходу у лікувальному процесі; 7) робота в 

команді для досягнення загального результату, налагодження партнерських 

відносин та ефективної взаємодії з колегами; 8) медсестра повинна пам’ятати, 

що основна цінність – це здоров’я та життя пацієнта, і докладати усіх зусиль 

для профілактики захворювань [464, c. 5]. 



 

 

31 

 

Після базової підготовки та одержання реєстрації багато медичних сестер 

продовжують навчання та стають спеціалістами. Це висококваліфіковані 

фахівці, які мають ступінь магістра і працюють у конкретних сферах. Існують 

медичні сестри, які працюють у відділенні невідкладної допомоги (triage nurse), 

або медсестри для клінічної діяльності (clinical nurse specialist); медичні 

сестери-доглядачі, які відвідують пацієнтів в їх домівках (health visitors) та 

медичні сестри, які кваліфікуються для роботи на підприємствах та 

виробництвах (occupational health nurse) і т.д. [287, c. 8]. 

Медсестри-спеціалісти готуються для роботи в системі охорони здоров’я 

та для клінічної діяльності. Спеціалісти для роботи в системі охорони здоров’я 

(specialist community public health nurses): медична сестра для відвідування 

пацієнта вдома (health visitors), сімейна медсестра (family nurse), медсестра для 

роботи в школі (school nurse) та на виробництві (occupational health nurse). 

Медсестри для клінічної діяльності (clinical nurse specialist) працюють у 

відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії з різними пацієнтами: 

дорослими, дітьми, психічнохворими та розумововідсталими.  

До основних професійних функцій, якостей та умінь медсестер-

спеціалістів відносять: 1) догляд та оцінювання стану здоров’я пацієнта; 

2) профілактику захворювань та докладання всіх зусиль для зменшення 

епідемій серед населення; 3) виведення пацієнтів із тяжких, критичних станів, а 

також лікування хронічних захворювань; 4) розвиток лідерських навичок; 

5) уникнення будь-якої дискримінації при створенні програм чи наданні послуг 

для всіх верств населення; 6) головну мету медсестри – це робота для 

суспільства та на благо населення; 7) постійний саморозвиток та 

самовдосконалення; 8) етичне ставлення до оточуючих [463, c.1–4]. 

Медсестра-консультант (nurse consultant) – один із видів медсестер-

спеціалістів, яка відповідає за клінічну підготовку медичних сестер у 

відділенні. Її найважливішими професійними якостями є: самоорганізація, 

саморозвиток та постійне вдосконалення своїх знань, умінь і навичок; 

застосування критичного мислення у повсякденній роботі; відповідальність за 

роботу колег та підлеглих; командний розвиток та вдосконалення; застосування 

лідерських навичок у роботі з командою; позитивне налаштування при роботі з 

колегами та під час лікування пацієнтів [161, c. 18–19]. 

Популярною спеціальністю медсестер із реєстрацією у Великій Британії є 

лектор у практичній діяльності (lecturer-practioner), що виконує функції 

викладача в університеті та навчає медичних сестер у медичних установах. Ця 

спеціальність потребує одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Основні професійні функції: надання порад, знань, підтримки студентам, які 

набувають знань у практичній діяльності; виконання функцій ментора та 

керування медсестрами, які тільки почали свою практичну діяльність; навчання 
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теорій організації та лідерства; навчання комунікативної культури, яка включає 

такі особисті якості, як доброта і повага [326]. 

На відміну від лектора в практичній діяльності представник спеціальності 

лектор (lecturer) викладає лише в закладах медичної освіти (університети, 

школи та коледжі). Він повинен мати ступінь магістра або доктора філософії з 

медсестринства й такі якості: навички самоконтролю та організації, вміння 

вмотивовувати та бути гнучким у вираженні свого стилю викладання, адже 

його інформація може сприйматися по-різному [325]. 

Медсестри-менеджери (managers) контролюють та організовують роботу 

всього відділення й відповідають за неї. Основними вміннями, якими повинна 

володіти медсестра-менеджер, є: організація командної роботи; вирішення 

проблем; відповідальність за якість надання послуг; здатність працювати 

протягом 24 годин та сім днів на тиждень; уміння бути помічником для всієї 

команди працівників; спроможність бути прикладом для наслідування у 

формуванні комунікативних навичок; уміння бути лідером, досягати 

поставлених результатів; набуття менторських вмінь; постійна робота над 

собою; самоорганізація та самовдосконалення [170, c. 14–16].  

Найнижча посада медичних сестер − медсестри-асистенти (healthcare 

assistant), які мають найнижчий кваліфікаційний рівень (auxiliary nurses) та 

виконують всю рутинну роботу в лікарні. Коли вони підвищують свою 

кваліфікацію, то починають працювати на середній ступеневій ланці. Так, 

медсестра-асистент може стати штатною медсестрою (staff nurse), потім 

старшою медичною сестрою (sister) і, можливо, навіть медсестрою-

адміністратором (nursing officer). Остання посада є найвищою, і її носії 

зазвичай виконують адміністративні функції [287, c. 8].  

Для отримання права роботи після закінчення навчання всі медсестри 

повинні реєструватися в Головній раді медсестринства та акушерства (General 

Nursing and Midwifery Council (NMS)). Лише після реєстрації медсестри можуть 

одержати роботу в лікарні [545].  

Зазначимо, що медичні сестри Великої Британії посідають чільне місце у 

системі охорони здоров’я. Проте їх робота має й свої недоліки, зокрема 

недостатню зарплатню та неповагу до того, що вони роблять. Багато медичних 

сестер працюють поза зміною, щоб більше заробити. Медсестри зауважують, 

що їх робота фізично та розумово важка, вони працюють багато годин та дуже 

втомлюються. Хоча підтверджують, що отримують велике задоволення, 

допомагаючи людям [287, c.8]. Середня заробітна плата британської медичної 

сестри з реєстрацією у 2015 році становила 23038 £ (34819 $), що значно менше 

від заробітної плати американської медичної сестри [419]. 

Імовірно, в країні є проблема дефіциту медичних сестер. У 2000 році 

система охорони здоров’я країни налічувала 10 000 вакантних місць для 

медсестринського персоналу [545]. Керівник Королівської колегії акушерок 
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К. Варвік (C. Warwick) засвідчила значне зменшення акушерок, що спричинило 

проблеми у наданні піклування за матерями та дітьми [285]. 

На думку дослідників, основне завдання реформування системи охорони 

здоров’я Великої Британії – збільшення кількості медичного персоналу. 

Причинами нестачі медичного персоналу в країні вважається відсутність 

плавного графіка роботи та невисока заробітна плата. Нестача медичних сестер 

спричинила збільшення працівників із-за кордону [545].  

Проведений аналіз свідчить, що у процесі генези медичної освіти Великої 

Британії поступово усвідомлювалася необхідність комунікативної підготовки 

медиків. Організаційні основи формування комунікативної культури студентів-

медиків започатковано у діяльності Ф. Натінгейл. Згодом на законодавчому 

рівні було прийнято акти, які відобразили комунікативну спрямованість 

медичної діяльності (увага до особистості та прав пацієнта, рівність усіх 

пацієнтів, додержання лікарської таємниці, доступність медичного догляду), та 

відбувся поступовий розвиток педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів медичних закладів. У сучасній британській освіті специфіка 

цього процесу визначається насамперед наявністю різних медсестринських 

спеціалізацій. Наразі абітурієнти медичних коледжів і університетів проходять 

серйозну комунікативно спрямовану перевірку; вони мають заздалегідь 

визначитися зі своєю майбутньою спеціальністю, а отже, дізнатися про основні 

нюанси роботи з певною групою пацієнтів. 

 Розвиток організаційно-педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів-медиків у США. Сполучені Штати Америки – країна, де 

стабільний розвиток економіки, освіти та інноваційних технологій позитивно 

впливає на медицину та підготовку медичних працівників. Розглянемо основні 

історичні віхи розвитку медичної освіти у цій країні. 

За даними американського вченого Г. Ротштейна (G. Rothstein), протягом 

XVII–XVIII століть американські студенти могли здобувати медичну освіту 

трьома шляхами: 1) навчатися в Європі, у медичній школі або лікарні; 2) стати 

учнем лікаря-наставника (preceptor); 3) вивчати дану професію в будь-який 

неформальний варіант, тому що жодні офіційні обмеження не застосовувалися 

до всіх, хто бажав лікувати, аж до кінця XIX століття. Однак навчання в Європі 

було можливим лише для синів заможних колоністів: до революції тут 

навчалися лише кілька сотень американців, більшість із них – у 

Единбургзькому університеті (the University of Edinburgh) або в Лондонській 

лікарні. Багато американських медиків вчилися в інших лікарів: з 1630 по 1800 

роки студентів навчали майже 1 600 массачусетських лікарів-наставників (1/3 

студентів проходили навчання протягом 1 року; 44 % студентів були синами 

лікарів, які вважали, що даному ремеслу можна легко навчитися від батьків) 

[430, c. 25]. 
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Дослідник констатує, що велика кількість лікарів абсолютно не мали 

медичної практики і освіти та займалися медичною допомогою (продаж ліків, 

цілительська одноразова допомога, яка сприймалась як знахарство, виконання 

простих хірургічних процедур). Що ж стосується массачусетських студентів, то 

всі вони були активними та спритними, але цього було недостатньо для 

надання стабільної медичної допомоги населенню [430, c. 25]. 

Наставництво стало більш популярним після 1750 року, причому не лише 

в Массачусетсі, а й у Бостоні. Із часом навчання у наставників стало більш 

організованим та стандартизованим, оплата за 1 рік коштувала 100 $, учень 

виконував за лікаря всю рутинну роботу: виготовлення ліків, виконання 

медсестринських функцій та обов’язків, прибирання в кабінеті та всіх 

господарських частинах, допомога у лікарні та вдома [430, c. 25]. 

Як зазначає Г. Ротштейн, медична освіта XVIII століття мала дві течії:  

1) у кінці XVIII століття наставники почали звертати велику увагу на 

процес навчання, тому організували викладання як курс, використовуючи для 

вивчення анатомії та патології скелети, моделі, ілюстрації та ін.; існувала певна 

систематизація навчального матеріалу, учнів поділяли на класи (значний 

розвиток цієї течії припав на середину XIX століття); 2) друга течія передбачала 

опанування хімії, фізіології та їх взаємодії. Клінічний курс включав вивчення 

хірургії, акушерства, хвороб жінок та дітей; базувався на теоретичній та 

практичній частині [430, c. 27–35]. 

 Можемо зазначити, що основною проблемою медичної освіти XVII–

XVIII століття була нестача медичних шкіл, що вплинуло на пошук 

альтернативних варіантів у вивченні даного ремесла та вмінь лікувати. Проте 

вже у першій половині XIX століття кількість медичних шкіл значно зросла. 

Зокрема, у 1800 році було зафіксовано 4 медичні школи, а у 1860 році їх 

кількість зросла до 47, кількість випускників з 1800 до 1809 року сягала 343, а з 

1850 по 1859 рік їх було вже 17213.  

Відомо, що медичні школи, як і коледжі, були започатковані в Новій 

Англії (the Nordtheast), поширюючись на південь та захід, а загальна кількість 

шкіл у Новій Англії, штатах Нью-Йорка і Філадельфії зросла з 10 до 13 в 1820 

році та від 16 до 47 в 1860 році. Центром медичної освіти вважалися Нью-Йорк 

і штат Філадельфія, де 1751 року відкрилася перша в Америці лікарня [236, 

c. 19].  

Проблема медсестринства в США залишалася складною. Як зазначає 

американський дослідник Д. Дейлі (J. Daly), на зламі XVIII–XIX століть лікарні 

Америки були брудні й небезпечні щодо зараження інфекціями, а 

медсестринська допомога − нікчемна та жалюгідна. Медичними сестрами були 

погано освічені жінки низького соціального статусу або вдови з великими 

сім’ями, багато з них належали до кримінальних категорій та заливали своє 

горе в алкоголі. Такі медсестери доглядали і смертельно хворих [236, с. 20]. 
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Роки Громадянської війни у Сполучених Штатах (1860–1865) ще раз 

підтвердили неспроможність медичних сестер допомагати пораненим та 

хворим через відсутність фахової підготовки. Стан антисанітарії призводив до 

того, що поранені помирали від хвороби, а не від кулі. Кілька сотень сестер-

волонтерів із релігіозних громад могли надавати допомогу, але їх кількість була 

мізерною.  

У 1861 році президент Лінкольн (Lincoln) звернувся до матерів, сестер та 

жінок військових за допомогою у наданні медсестринського піклування за 

раненими і вже через один місяць були відібрані 100 жінок для проходження 

короткого курсу медсестринських навичок у Нью-Йорку [236, c. 21]. 

У 1868 році президент Американської медичної асоціації (AMA) лікар 

С. Д. Гросс (S. D. Gross) наголосив на необхідності створення навчальних 

курсів медичних сестер. У жовтні 1873 року Л. Річардс (L. Richards) стала 

першою професійно-підготовленою американською медсестрою, тоді ж були 

відкриті медсестринські школи у Нью-Йорку, Нью-Хевені та Бостоні. Програма 

Нью-Йоркської школи була побудована за прикладом школи Найтінгейл у 

Лондоні, курс тривав від 18 місяців до 2 років. У тому ж 1873 році медсестри, 

які закінчили школу Найтінгейл, мігрували до США для проходження програм, 

де вони ставали супервізорами (supervisors). У 1890 році була визначена 

офіційна форма медичних сестер – білий халат і шапочка (ця традиція походила 

з воєнних та релігійних звичаїв) [236, c. 24–25]. 

Важливо зазначити, що у 1880 році великої популярності набув новий 

метод навчання студентів-медиків – лекція, також широко використовувалися 

практичні заняття у лікарні та диспансері [430, c. 108–109].  

Визначним у медсестринській освіті вважається 1893 рік, коли у Чикаго 

відбувся з’їзд лідерів медсестринства. Основоположною на зібранні була думка, 

що медичні сестри повинні поважатися лікарями, цінуватися в суспільстві та 

підтримуватися фінансово. У кінці XIX століття випускники медичних 

навчальних закладів могли працювати медсестрами, приватними медсестрами 

та головними медсестрами лікарні. У 1903 році в штатах Північна Кароліна, 

Нью-Джерсі, Нью-Йорк постало питання про одержання медсестрами ліцензії 

для початку практичної діяльності [236, c. 26–27]. 

Початок XX століття був пов’язаний із реформою післядипломної 

медсестринської освіти. Тогочасні післядипломні програми фокусувалися на 

підготовці студентів до викладання, контролю за навчальним процесом, 

керівництва та роботи в соціальних і профілактичних сферах медсестринства. 

Велика потреба в медсестрах виникла під час Першої світової війни, що 

підтримувалось агітацією та маркетингом із боку уряду. Як зазначає Д. Дейлі 

(J. Daly), у 1920 році, у зв’язку із прийняттям Конгресом відповідного закону, 

медсестринство одержало новий подих: по-перше, навчальні заклади стали 

школами медсестринства при університетах, а по-друге, широкого розвитку 
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набули акушерські програми. У 1924 році в Єльському університеті з’явилася 

медична школа (the Yale School of Nursing), програма навчання в якій тривала 5 

років. Це був пілотний варіант школи при університеті, а не при лікарні; 

результат був успішним, що вплинуло на створення 30-місячних курсів для 

оволодіння ступенем магістр медсестринства [236, c. 28–31]. 

У 1929 році Велика депресія мала свої наслідки для медичної освіти: у 

результаті економічних подій у країні лікарні змушені були закривати свої 

медичні школи. З 1935 по 1966 рік багато медичних шкіл створювали свої 

власні лікарні, що мало позитивні результати у наданні медичних послуг 

населенню, особливо бідному. Звичайно, це добре вплинуло на якість освіти, 

адже адміністратори шкіл мали на меті свої цілі: лікарні будувалися недалеко 

від шкіл, цінова політика в них не була першочерговою, а лікування пацієнтів 

розглядалося як досвід для студентів [430, c. 177–178]. 

Друга світова війна вплинула на прийняття у 1941 році закону, що 

стосувався підтримки медичної освіти. Він передбачав такі заходи: 

1) підготовку оновлених програм для медичних сестер на пенсії; 2) створення 

програм для спеціальних галузей медсестринства; 3) допомогу для збільшення 

кількості студентів. У післявоєнні часи загострилася проблема нестачі 

медичних сестер, яку відчували понад 65 % лікарень. 50-ті роки XX століття 

відзначилися боротьбою за рівні права: по-перше, існувала проблема расової 

нерівності серед студентів (серед 200 студентів-медиків був лише один афро-

американець); по-друге, існувала проблема у навчанні чоловіків, які бажали 

стати медичними сестрами [236, c. 33–39]. 

У 1965 році в університеті Колорадо (the University of Colorado) 

стартувала пілотна програма підготовки практичних медсестер, що була 

створена для догляду за дітьми. У 1970 році відбулися зміни у переосмисленні 

професії медсестри, яка відігравала провідну роль у наданні допомоги 

суспільству: у хоспісах, родових будинках, будинках для пристарілих. Кінець 

XX століття став переломним у роботі медсестер, адже комп’ютери та сучасні 

технології значно вплинули на їх роботу, дозволяючи зберігати та раціонально 

використовувати час [236, c. 42–45]. 

Найкращими медсестрами, які вплинули на розвиток медичної освіти 

США, вважаються: Д. Дікс (D. Dix), М. Е. Бікердайк (M. A. Bickerdyke), 

К. Бартон (C. Barton), М. Закрзевська (M. Zakrzewska), Л. Річардс (L. Richards), 

М. Махоні (M. Mahoney), І. Х. Робб (I. H. Robb), Л. Док (L. Dock), С. Палмер 

(S. Palmer), Л. Волд (L. Wald), М. Наттінг (M. Nutting), М. Брекенрідж 

(M. Breckenridge), Ф. П. Болтон (F. P. Bolton), Л. Петрі (L. Petry), Е. Л. Браун 

(E. L. Brown) [236, c. 22].  

Найбільш впливовими для освіти США вважаються реформи, проведені у 

80–90-х рр. XX ст. Важливо, що «реформи середньої освіти розвинених 

англомовних країн 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. здійснювалися на 
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ідеологічних засадах, витоками яких є традиції неокласичної ліберальної, 

неоконсервативної та демократичної політичної думки. Цілі освітніх реформ 

формувалися під впливом провідних принципів цих традицій» [100, с. 15]. 

Аналіз роботи медичних шкіл кінця XX століття засвідчує, що велика 

увага у них приділялася науково-дослідній роботі. Значна частина 

спонсорських підтримок, федеральні, місцеві та неурядові надходження були 

спрямовані на медичні дослідження та експерименти [430, c. 239]. 

Особливістю американського менталітету є сформований культ освіти, 

що підтримується як самими громадянами, так і постійними зустрічами кращих 

студентів із президентом і популяризацією американської освіти у світі [47, 

с. 4]. Характерними якостями американців вважаються налаштування на 

особистий успіх, природжене бажання конкурувати з іншими, бути першим у 

своїй справі, «дух капіталізму» та отримання прибутку з будь-якої діяльності 

[47, с. 33–34].  

Згідно з працями Ю. Красовицького основою американської освіти є 

демократичність, рівність, солідарність та свобода вибору. Вчений доводить, 

що освіта «органічно пов’язана з вимогами та реаліями постіндустріального 

суспільства, з глобальними цілями США та потребами людства» [105, с. 144]. 

Визначною особливістю освіти американської молоді є виховання поваги 

до особистих прав громадян. Як зазначає український вчений А. Самотуга, 

важливе місце у визначенні особистих прав і свобод громадян США посідає 

Білль про права 1791 року. Науковець констатує, що цього аспекту стосувалися 

перші десять поправок до Конституції («свобода слова і віросповідання; право 

захищати своє життя від посягань за допомогою зброї; право на 

недоторканність житла; особиста недоторканність, таємниця листування») [98, 

c. 7–8].  

За даними Всесвітніх освітніх служб (World Educational Services) – однієї 

з провідних організацій Північної Америки, яка об’єднує робітників 37 

національностей, – у 2010 році 4,12 мільйона студентів вчилися за кордоном, із 

них 16,6 % були зараховані до навчальних закладів США, а 13 % – до 

навчальних закладів Великої Британії [542]. За даними звіту The Open Doors 

Report Інституту міжнародної освіти США, на 2011–2012 навчальний рік у 

коледжах та університетах США навчалося понад 764 495 іноземців [393]. Це 

доводить високий рівень надання освітніх послуг цими країнами.  

До переваг освіти США можемо з упевненістю віднести медичну сферу. 

Країна демонструє високий рівень медичних досліджень та обслуговування. 

Більшість лауреатів Нобелівської премії за останній час – американці; велика 

кількість нових медичних препаратів належить фармацевтичним фірмам США; 

систему медичного обслуговування в країні характеризують високий рівень 

заробітних плат, контроль за наданням послуг, регламентована законодавча 

база, яка захищає права пацієнтів та уточнює обов’язки медичних працівників...  
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В енциклопедії сучасної американської культури («Encyclopedia of 

Contemporary American Culture») зауважено: «У засобах масової інформації 

медична сестра часто зображена як підлегла помічниця лікаря, проте у XX ст. 

американські медсестри відстояли право характеризуватися як 

висококваліфіковані спеціалісти, які доглядають за хворими; їх функція 

включає оцінювання й діагностику стану здоров’я та налагодження близьких і 

добрих стосунків з пацієнтами» [259, c. 528].  

Здобути медичну освіту в США можна у вищих школах (high schools), 

технічних і професійних школах (technical and vocational schools), 

муніципальних коледжах (community colleges) або незалежних закладах освіти 

(independent agencies) [56, c. 22].  

Зауважимо, що наразі на території США існує близько 620 навчальних 

закладів (університетів, коледжів та шкіл), які дають можливість одержати різні 

спеціалізації медичної освіти [338]. Більшість навчальних програм у цих 

закладах триває близько одного року і містить 1∕3 аудиторних та 2∕3 клініко-

лабораторних годин. Загальним для всіх випускників є проходження 

державного ліцензованого іспиту (the National Licensure Examination) для 

одержання ліцензії практичної медсестри, яка працює під керівництвом лікаря 

(physician) або медсестри з реєстрацією (registered nurse).  

У США існує три початкових види освітніх програм, які дають право 

стати дипломованою медсестрою: диплом про вищу освіту без академічного 

ступеня (diploma program), диплом молодшого спеціаліста (associate degree 

program) та бакалаврська програма (baccalaureate program) [56, c. 22].  

Власники дипломів про вищу освіту без академічного ступеня мають 

якісні базові знання з біологічних та соціальних наук. Це медичні сестри, 

підготовка яких триває чотири місяці, вони працюють помічниками медсестер 

(certified nurse’s assistant). Велика увага приділяється клінічному досвіду в 

процесі догляду за пацієнтом. Ці медсестри допомагають пацієнтам у 

щоденному догляді, піклуванні та гігієні [545]. 

Програма для отримання ступеня молодшого спеціаліста ведеться в 

коледжах або університетах. Ці дворічні програми більше, ніж інші програми, 

привертають увагу чоловіків. Даних медичних сестер готують для роботи з 

пацієнтами зі складними та затяжними хворобами. Ці медсестри виконують 

догляд за хронічно хворими та пацієнтами, які потребуть допомоги та 

піклування вдома. Випускники цих програм – висококваліфіковані фахівці, 

вони можуть працювати медсестрами, які одержали ліцензію для практичної 

діяльності (lisenced practical / vocational nurse) [56, c. 23]. 

Випускники-бакалаври готуються для піклування за пацієнтами різного 

віку, які перебувають у різному стані (і в кризовому зокрема). Медсестри-

бакалаври також мають право надавати поради пацієнтам, що стосуються їх 

здоров’я. Одна із функцій бакалаврів – профілактика захворювань та епідемій. 
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Підготовка медсестер-бакалаврів триває чотири роки. Після закінчення 

навчання медсестри одержують реєстрацію (registered nurse) [56, c. 23]. 

Медсестри зі ступенем магістр (Master of nursing) мають право займати 

керівні посади, працювати в системі охорони здоров’я США, займатися 

підготовкою студентів в університетах та коледжах, включаючи менторство. 

Після завершення начання, яке триває від 4 до 6 років магістри можуть займати 

посаду провідної медсестри (advanced practice registered nurse) [333]. 

Ступінь доктора з медсестринства (Doctorate of Nursing) видається 

медикам, що пройшли навчання в докторантурі та захистили дисертацію. Цей 

ступінь надає можливість працювати викладачем і займати адміністративні 

посади в лікарнях та університах [248].  

У законі про вищу освіту США «Higher Education Opportunity Act» (2008 

року) зазначено, що навчальні медичні установи повинні мати договірні 

відносини з лікарнею або іншими медичними закладами, що є їхніми 

партнерами в процесі навчання [447, c. 3385]. Це доводить важливість медичної 

практики та отримання досвіду студентами-медиками. 

У США існують кілька різновидів підготовки медсестер. За офіційними 

даними [367], до них належать:  

1. Медсестра, яка має ліцензію для практичної діяльності (a licensed 

practical nurse); у деяких штатах ця спеціальність називається «медсестра 

професійного спрямування» (a licensed vocational nurse), а в Каліфорнії та 

Техасі використовується назва LVN (ліцензована професійна медсестра). 

Підготовка такого фахівця відбувається упродовж 12–14 місяців, а її базисом є 

загальний догляд. Після закінчення навчання медсестра має складати іспит, 

який дозволяє їй одержати диплом кваліфікованого спеціаліста (NCLEX-RN). 

LPN (LVN) – це медсестра, яка одержала ліцензію держави або регіону. Одна з 

її функцій − допомагати пацієнтам, бути їхніми помічниками, контролювати 

щоденне приймання ліків, слідкувати за гігієною і харчуванням. Важливо, що 

робота медсестри будується на повсякденному спілкуванні з пацієнтами. Саме 

вона стежить за комфортним перебуванням пацієнта в лікарні, є асистентом 

(помічником) дипломованої медсестри та лікаря. Медсестра, яка має ліцензію, 

працює під керівництвом медсестри з реєстрацією (RN) [417, 330].  

2. RN – медична сестра з реєстрацією (або дипломована медсестра), що є 

одним із найважливіших медичних ступенів та необхідною спеціалізацією в 

кожній сфері системи охорони здоров’я США [417]. Зазвичай дипломована 

медсестра відповідає за всі сфери лікування пацієнта: стежить за повноцінним 

лікуванням, що призначає лікар, спеціалізується на анестезії та акушерській 

практиці, а також контролює роботу інших медсестер. Робота медсестри з 

реєстрацією на рівень вище за обов’язки медсестри, яка має ліцензію, адже в її 

обов’язки також входить просвітницька робота з пацієнтом та його сім’єю 

[415].  
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3. Дипломована медична сестра з підготовкою підвищеного рівня 

(APRN), до якої висуваються підвищені навчальні та клінічні вимоги – такі, як 

на рівень магістра. Цей рівень підготовки поділяється на такі підвиди: медична 

сестра для терапевтичної діяльності (nurse-practitioner), – може працювати в 

клініках, шпиталях та приватних офісах; більше ніж 141 000 медичних сестер-

спеціалістів можуть надавати широкий ряд послуг, таких як перша медична 

допомога та превентивні заходи, призначення лікування, визначення діагнозу і 

лікування незначних хвороб та ушкоджень [366]; медична сестра-акушерка 

(certified nurse-midwife) – майже 14 000 медичних сестер-акушерок 

забезпечують гінекологічний та акушерський догляд. У 2002 році медичні 

сестри-акушерки доглядали за понад 300 000 новонародженими в шпиталях та 

пренатальних центрах США [200]; клінічна медична сестра (clinical nurse 

specialist) – працює в лікарнях, клініках, приватних і державних медичних 

установах; близько 72 000 клінічних медсестер займаються фізичними і 

розумовими проблемами пацієнтів, працюють в консультаціях, наукових, 

освітніх відділах та адміністрації [213]; медична сестра-анестезіолог (certified 

registered nurse anesthetists) – найдавніший вид кваліфікованої медичної сестри, 

що забезпечує 65 % всієї анестезії на рік; приблизно 32 000 сестер-

анестезіологів працювали у 2004 році [201]. 

Один з різновидів професії – головна клінічна медсестра (clinical nurse 

leader), яка виконує обов’язки системного адміністратора [367, 212].  

Отже, підготовка медичних сестер у США є вузькопрофільною [167, 

с. 310 – 313]. Це дозволяє чітко і регламентовано розподіляти обов'язки між 

ними, а також стає основою для ряду інших характеристик. По-перше, ще 

будучи абітурієнтом, можна обрати спеціалізацію медичної сестри; по-друге, 

чітко ставити перед собою цілі майбутнього працевлаштування; по-третє, 

реально оцінювати свої можливості та будувати плани на майбутнє.  

Навчальний рік у США складається з трьох семестрів: осінній (fall 

semester), весняний (spring semester) та літній (summer semester). Щоб одержати 

диплом медсестри, можна обрати будь-який з таких шляхів: чотирирічне 

навчання в університеті (рівень бакалавра), диплом молодшого спеціаліста при 

комунальному коледжі або навчання при лікарні протягом 4 місяців – диплом 

про вищу освіту без академічного ступеня [417].  

Важливим фактом залишається амбіційність медичних сестер у США. «У 

17 штатах Америки більшість медичних сестер мають освітній рівень 

бакалавра, а не молодшого спеціаліста» [505, c. 42]. Можемо зауважити, що 

рівень бакалавра потребує більшого професіоналізму та відповідальності. 

Як зазначено на сайті Міністерства освіти США (USA Department of 

Education), федеральна роль в освіті є лімітованою. «Завдяки десятій поправці 

до Конституції, більшість освітніх стандартів приймаються на рівні штату або 
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на місцях» [322]. Це дає певну свободу в освітньому процесі, але не впливає на 

базові стандарти і правила, яких має дотримуватися кожний медпрацівник. 

Основоположним у роботі є стандарти та норми, визначені законом. 

Департамент охорони здоров’я США (Department of Health and Human Services 

of the USA) визначив основні норми роботи медичних працівників, що 

базуються на законодавстві держави. Зазначено, що все населення має однакове 

право на допомогу, лікування та піклування. Будь-яка дискримінація буде 

контролюватися федеральним законодавством [522]. Отже, на державному рівні 

основою комунікативної культури медичного працівника визначено рівність, 

гуманність та співчуття до кожної людини. 

Одним із найгуманніших законодавчих актів XX століття в Сполучених 

Штатах є «Закон про громадянські права» (the Civil Rights Act), який прийнятий 

у 1964 році та спрямований на запобігання дискримінації будь-якої людини, 

незалежно від раси, кольору шкіри, віку, національності та походження [503, 

c. 3856]. Зауважимо, що рівноправність відповідає міжнародним нормам, які 

захищають права людей в усьому світі, незалежно від соціального статусу чи 

походження. Рівність передбачає однакове ставлення до пацієнтів, що 

неодмінно відчувається у спілкуванні та наданні медичних послуг. 

Основою сучасної соціальної медицини в США вважається 

започаткування двох програм, що підписані 31 липня 1965 року президентом 

Ліндом Джонсоном (Lyndon Johnson). Дані програми Medicare (медичний 

догляд) та Medicaid (медична допомога) забезпечували медичною підтримкою 

та доглядом літніх пацієнтів (віком 65 років та вище), бідних, сліпих та 

інвалідів [281]. Національною проблемою США є страхування, що 

підтверджується високим показником смертності: щорічно 44789 смертей в 

Америці асоціюється з нестачею страхування в країні [540, c. 2294]. 

Важливим актом, що захищає права громадян, є «Закон про гарантії 

надання та звітність медичного страхування» (The Health Insurance Portability 

and Accountability Act), прийнятий у 1996 році. Завданнями закону визначені: 

публікація державних стандартів для всіх медичних страхових компаній; 

контроль над обробленням і збереженням інформації, яка стосується пацієнтів; 

збереження страховки при зміні роботи; оброблення скарг пацієнтів [476, c.1 –

 5]. 

Продовженням та розвитком вищезазначених програм є прийняття у 2010 

році законів «Захист пацієнтів та відповідний догляд» (the Patient Protection and 

Affordable Care Act) та «Догляд за здоров’ям та регулювання освіти» (the Health 

Care and Education Reconciliation). «Захист пацієнтів та відповідний догляд» − 

це федеральний закон, підписаний на подальші вісім років з урахуванням 

реформ, що стосуються страхування громадян США. Основне завдання закону 

– допомога та надання піклування малозабезпеченим та людям, які не мають 

медичного страхування. Закон повинен слугувати гарантом легітимності та 
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законодавчою базою у роботі майбутніх медиків, що має вплинути на їх 

підготовку, формування почуття відповідальності за надання медичних послуг, 

професіоналізму та лідерських навичок [302]. «Догляд за здоров’ям та 

регулювання освіти» – другий закон, який надає можливість студентам в 

полегшеній формі отримувати державні кредити на навчання [388]. 

У тому ж році прийнятий закон «Доступність медичного догляду» 

(Affordable Care Act), що спрямований на захист і допомогу всім верствам 

населення. Мета закону – догляд за громадським здоров’ям, значний акцент 

зроблено на лікуванні і догляді інвалідів та доступі до програми «Медична 

допомога» [222, c. 393–410]. Цей закон ще раз підтверджує намагання уряду 

зробити все необхідне для надання рівних умов усім громадянам США. 

Зауважимо, що доступність медичної допомоги, рівність, гуманність, етичність 

– фундаментальні цінності майбутнього медика, який повинен додержуватися 

нормотивних актів та діяти, виконуючи свої обов’язки чесно та гідно. 

Можемо зробити висновок, що уряд США намагається створити доступні 

умови для отримання медичної допомоги. Дані реформи вважаються 

найсуттєвішими за останні 50 років і є чітким відображенням кропіткої роботи 

держави для надання рівних прав усім громадянам, що є важливим для 

формування комунікативної культури студентів медичних коледжів США. 

Професія медичної сестри – шанована та популярна, що підтверджується 

даними Бюро трудової статистики (Bureau of Labor Statistics). У 2012 році 

середня заробітна плата дипломованої медичної сестри становила 65,470 $ за 

рік. Кількість робочих місць на 2012 рік сягала 2 711 500. З 2012 по 2022 рік 

перспективи працевлаштування планується збільшити на 19 % [524].  

На початку XXI ст. приблизно 95 % медичних сестер – жінки, а 90 % з 

них мають білий колір шкіри [259, c. 528]. Ці дані свідчать про гендерний 

фактор у цій професії, адже жінка більш придатна до турботи та догляду. 

Водночас, як показує статистика, дипломовані медичні сестри-жінки рівня RN –

 отримують в середньому 1,086 $ за тиждень, а чоловіки такого ж рівня – 1,236 

$ [272]. Отже, можна констатувати наявність певної гендерної нерівності.  

Медична сестра в США є не просто повноправним членом Системи 

охорони здоров’я, вона, в першу чергу, – колега лікаря, яка може 

встановлювати діагноз, і навіть «…ставити під сумнів дії лікарів та інших 

фахівців, якщо вони становлять небезпеку для пацієнтів. Це включає навіть 

відмову виконувати вказівки лікаря і повідомлення відповідного керівництва, 

якщо медсестра вважає, що вказівки є небезпечними» [57, с. 250]».  

Отже, можемо зауважити, що суспільні умови сприяють високому 

статусу медичного працівника і зумовлюють відповідні вимоги до його 

професіоналізму. Порівняльну таблицю видів та спеціальностей медичних 

сестер у Великій Британії та США див. у додатку А. 
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Проведений історико-генетичний та хронологічний аналіз наукових 

джерел засвідчив, що у Великій Британії та США значна увага приділяється 

комунікативній підготовці студентів, і дозволив визначити історичні етапи 

розвитку організаційно-педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів зазначених країн: підготовчий, 

започаткувальний, розвивальний, реформувальний (див. табл. 1.1).  

Можемо констатувати, що на першому етапі накопичувалися соціальні, 

психологічні та ін. передумови для комунікативної підготовки медпрацівників, 

отже, відбувалося поступове осмислення необхідності формування 

комунікативної культури студентів-медиків. Розквіт медсестринства і медичної 

освіти розпочався з діяльністю Ф. Найтінгейл. На цей же період припадає 

започаткування організаційних основ формування комунікативної культури 

медиків, що відбувалося в обох країнах одночасно. Активний розвиток і 

розроблення нормативних і педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів-медиків відбулися у ХХ столітті, особливо у його другій 

половині. Реформувальний етап, який розпочався у ХХІ столітті, відображає 

сучасні особливості підготовки студентів медиків Об’єднаного Королівства та 

США – країн, що вирізняються високою якістю освіти, медичної зокрема. 

Вивчення умов, особливостей та законів дозволяє визначити основні 

переваги сучасних систем підготовки студентів медичних коледжів цих країн. 

По-перше, слід позитивно оцінити вузькопрофільність, наявність різних видів і 

спеціалізацій медичних сестер, що є важливою умовою високопрофесійного та 

чіткого виконання ними своїх (у т.ч. комунікативних) обов’язків. По-друге, 

велика кількість комунікативно спрямованих соціальних викликів сприяє 

посиленню уваги до формування комунікативної культури студентів-медиків, 

прагненню підвищити ефективність їх комунікативної підготовки. 

Отже, можемо констатувати, що найбільш ефективними етапами 

формування комунікативної культури студентів-медиків виявилися 

розвивальний та реформувальний. 

 

Таблиця 1.1 – Історичні етапи розвитку організаційно-педагогічних основ  

формування комунікативної культури студентів  

медичних коледжів у Великій Британії та США 
Етап Період Велика Британія США 

1 2 3 4 

Підготов-

чий 

XVII–

початок 

XIXст. 

 

Започаткування медичної 

освіти; виникнення 

приватних медичних шкіл і  

медичної поліції; укладання 

норм, правил та реєстрації 

медичних працівників;  

Започаткування медичної 

освіти; отримання медичної 

підготовки у лікаря-

наставника в європейській 

медичній школі або лікарні чи 

будь-яким іншим шляхом;  

поступове осмислення необхідності комунікативної 

підготовки медиків 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 

Започатку-

вальний  

друга пол. 

XIXст. 

Діяльність Ф.Найтінгейл, 

започаткування сучасної 

медсестринської справи, 

перший набір у школу 

медсестер св. Томаса;  

іяльність Ф. Найтінгейл; 

відкриття медичних шкіл у 

Нью Йорку, Нью Хевені та 

Бостоні, популярність лекцій і 

практичних занять з 

медицини;  

започаткування організаційних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків 

Розвиваль-

ний 

XX ст. Створення законів, навча-

льних планів і програм, які 

відображають етичну та 

комунікативну спрямова-

ність медичної діяльності; 

Розвиток післядипломної 

медичної освіти, створення 

нових дисциплін комунікатив-

ної спрямованості; прийняття 

соціальних програм; 

активне звернення до проблем формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів; розроблення її 

нормативних, змістових і процесуальних основ 

Реформу-

вальний 

XXI ст. Прийняття законів, що відображають гуманістичну складову 

медичної діяльності; створення стандартів та норм, в яких 

акцент зроблено на формуванні комунікативної культури 

медичних працівників; розбудова, оптимізація та підвищення 

ефективності організаційно-педагогічних основ 

комунікативної підготовки студентів-медиків 

 

1.3. Теоретичні основи комунікативної підготовки студентів у 

медичних коледжах Великої Британії та США 

 

Медицина – галузь науки, що має постійно розвиватись і відповідати 

потребам сучасного суспільства. З розвитком людства зростають вимоги до 

сучасного медичного працівника, який повинен бути не тільки професіоналом, 

а й культурною особистістю з високим рівнем комунікативних навичок. 

Важливою характеристикою кожної розвиненої країни є якісне медичне 

обслуговування та високий рівень медицини в цілому. Серед країн-лідерів у цій 

галузі представлені США та Велика Британія, які демонструють високі зразки 

розвитку та вдосконалення всієї медичної системи.  

Що ж є теоретичною основою формування комунікативної культури 

студентів медичних коледжів у Об’єднаному Королівстві та США? До теорій, 

покладених в її основу, віднесемо такі: теорії холізму, критичного мислення, 

ієрархії потреб, деонтологічну теорію, теорія організації, комунікативну 

педагогіку Томаса Гордона та теорію терапевтичної комунікації.  

Розкриємо детальніше зміст цих теорій, спираючись на законодавчі акти, 

наукові праці та документи провідних організацій у сфері охорони здоров’я, 

зокрема Міжнародної ради медичних сестер. Зазначена установа співпрацює зі 

Всесвітньою організацію охорони здоров’я (the World Health Organisation), 
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Міжнародною організацією праці (the International Labour Organisation ) та 

Світовим банком (the World Bank) [538]. Впродовж 2012–2013 років до складу 

Міжнародної ради медичних сестер входило 135 асоціацій. Членами цієї 

організації є, зокрема, Велика Британія, США та Україна [304, c. 35]. 

1. Теорія холізму (The theory of holism) 

Британський вчений К. Лоуренс (C. Lawrence) зазначає, що ідея холізму 

існувала з давніх давен, про що свідчать учення Гіппократа, але у XVII–XIX ст. 

відбувся її занепад. Поняття «холізм» було введене в 1926 році Я. Сметсом 

(J. Smuts), державним діячем та філософом Південної Африки. У XX ст. розквіт 

холізму особливо був відчутний у медицині. Холістичний підхід уможливлює 

аналіз людського тіла як системної форми, що дає можливість дослідити 

організм в цілому, а не окремі органи чи системи органів [319, c. 2–3].  

Наразі холізм розглядається як філософія та методика лікування [504, 

c. 25]. У загальному розумінні холістична медицина – це синтез знань про живі 

організми та Всесвіт, що є одним цілим. Д. Кларке (J. Clarke) зазначає, що 

головна ідея холізму виражається у дослідженні кожної окремої частини тіла, 

що є єдиним цілим та водночас частиною іншого елементу [209, c. 56]. 

Як стверджує Х. Кім (Н. Kim), існує три основних бачення філософії 

холізму в медсестринстві. Перша теорія, яка широко використовувалася від 

Найтінгейл (Nightingale) до Шілі (Shealy), означає, що піклуватися про пацієнта 

потрібно повністю, а це включає тіло, душу та настрій. У 50-х і 1960-х роках 

XX ст. ідея холістичного підходу широко захищалась та підтримувалась 

провідними медичними сестрами (особливо у США) для виділення 

медсестринства як окремої галузі, мета якої – всебічне піклування за пацієнтом, 

що включало фізичний, психологічний, соціальний, душевний аспект у догляді. 

Дана течія стала провідною концепцією використання філософії холізму [312, 

c. 89]. 

Друга хвиля використання теорії холізму припадає на 60-ті і 70-ті роки 

XX ст. у визначенні альтеративної терапії та цілющих практик, що не 

базуються на традиційній біомедицині та природничих науках. Холізм у даному 

значенні використовується як філософія, що об’єднує тіло, душу та настрій 

разом із альтернативною медициною (медитація, гомеопатія, зцілення душі та 

ін.). Наприклад, Дональдсон (Donaldson) та Кроулі (Crowley) вважали, що 

холізм є ґрунтовним підходом у медичному догляді та піклуванні [312, c. 90]. 

Третя теорія визначає холізм як єдиний, багатоаспектний та еволюційний 

процес. Цю думку підтримували Хадсон (Hudson), Роджерс (Rogers), Левін 

(Levine) та Ватсон (Watson) [312, c. 91]. 

Зауважимо, що філософія холізму є надзвичайно актуальною в сучасній 

медицині, адже дозволяє комплексно підходити до будь-якого питання, 

врахувати всі чинники, що можуть позитивно і негативно вплинути на 

лікувальний процес. Важливість цієї теорії вбачаємо в тому, що неможливо 
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лікувати тільки тіло, адже душа та настрій впливають на швидке одужання, або 

інколи проблема взагалі полягає у лікуванні та зціленні душі.  

Теорія холізму є важливою для формування комунікативної культури 

студента медичного коледжу, адже доводить, що будь-який процес, зокрема й 

професійно-медичне спілкування необхідно розглядати комплексно, звертаючи 

увагу на всі компоненти, що можуть вплинути на його результат. 

2. Теорія критичного мислення (The theory of critical thinking) 

Теорія критичного мислення передбачає процес цілеспрямованого, 

самоконтрольованого оцінювання ситуації. Основними принципами 

критичного мислення є спостереження, інтерпретація, аналіз, висновок та 

надання оцінювання ситуації [398, c. 191–192].  

Вважається, що ідея критичного мислення є давнішньою за філософію. 

Про це свідчать праці Б. Тейор-Бейкон (B. J. Thayer-Bacon), яка зазначає, що у 

західній Європі філософи критично ставилися до своїх теорій та тверджень. У 

стародавній Греції Платон доводить логічність ідеї діалогічного мислення, яка 

представлена була Сократом. Аристотель, учень Платона, удосконалив 

логічний аналіз до рівня, який використовувався в XX столітті.  

У XX столітті у дослідження критичного мислення вагомий внесок 

зробили філософи Б. Расселл (B. Russell), Д. Дьюі (J. Dewey), Е. Глесер 

(E. Glacer), М. Блек (M.Black), І. Шеффлер (I. Scheffler), Р. Пітерз (R.Peters), 

Г. Райл (G. Ryle) [487, c.1]. Теорія критичного мислення в медсестринстві 

досліджувалася такими вченими: Х. Батчер (H. Butcher), Л. Бруннер 

(L. Brunner), Л. Вайт (L. White), М. Джонсон (M. Johnson), М. Ланні 

(M. Lunney), С. Лоуп (S. Lope), М. Маас (M. Maas). 

Критичне мислення – невід’ємний складник компетентного та безпечного 

догляду за хворим. Як зазначається у дослідженні С. Лоуп (S. Lope), 

медсестринство включає прийняття рішень та вирішення проблем. Критичне 

мислення – це стиль мислення, що є ефективним у цих та інших процесах. 

Основою критичного мислення повинна бути логіка [328, c. 3–10]. 

За визначенням Л. Вайт (L. White), критичне мислення є невід’ємною 

частиною навчальних програм в медсестринстві, адже це комплексний процес, 

в якому важливим є прийняття ефективних і доцільних рішень, що стосуються 

пацієнта [537, c. 2]. Згідно з дослідженням Л. Бруннера (L. Brunner), критичне 

мислення в медсестринстві сприяє формуванню висновків, активізує прийняття 

рішень з урахуванням потреб пацієнта, визначає конкретні дії, що допоможуть 

у вирішенні проблеми хворого. При цьому наголошується, що медичні сестри 

повинні використовувати навички критичного мислення в усіх сферах 

діяльності, зокрема під час догляду за тяжкохворими, амбулаторного 

піклування, тривалого догляду, догляду вдома та у лікарні [171, c. 23–24]. 

Отже, теорія критичного мислення широко застосовується в медицині, 

оскільки ця галузь тісно пов’язана з прийняттям рішень і вирішенням 
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конфліктних ситуацій. Критичне мислення дозволяє правильно будувати 

професійне спілкування, чітко приймати рішення і відповідально ставитися до 

складних ситуацій. 

3. Теорія ієрархії потреб − Піраміда А. Маслоу (Maslow’s theory of 

personality) 

Американський психолог А. Маслоу розробив теорію ієрархії потреб у 

1943 році. Вчений визначив, що люди мають потреби, які можна виділити у 

піраміду [315]. Перший рівень (підніжжя піраміди) – фізичні потреби 

(харчування, вода, притулок, сприятлива температура, відпочинок, сон). Другий 

рівень − потреба в безпеці – почуття захищеності у фізичному та моральномі 

значенні. Третій   рівень − соціальні потреби: потреба в любові, кохати і бути 

коханим, приналежність до суспільства, необхідність бути прийнятим в 

суспільство. Четвертий рівень − потреба в повазі: самоповага, повага 

суспільства, досягнення успіху та високої оцінки. П’ятий рівень − потреба в 

самоактуалізації: реалізація свої цілей, можливостей, розвиток своєї 

особистості [253, c. 376]. 

На нашу думку, піраміда А.Маслоу – підґрунтя у розумінні потреб 

пацієнта, яке дозволяє медичному працівнику правильно ставити акценти та 

ефективно формувати свої взаємостосунки з хворими, що є обов’язковим у 

формуванні комунікативної культури. 

4. Деонтологічна теорія (The deontological theory) 

Поняття «деонтологія» походить з грецької мови, що означає обов’язок 

або моральне зобов’язання. Американський дослідник Д. Д. Порше 

(D. J. Porche) зауважує, що деонтологія – це вчення, що ґрунтується на 

моральному обов’язку чи відповідальності. Індивід відчуває почуття 

відповідальності під дією та впливом морального обов’язку, яке спричинене 

соціальними нормами та законами [408, c. 373–374]. Як зазначає американська 

вчена та практикуючий медик Б. П. Блек (B. P. Black), найвідомішим 

деонтологом був І. Кант (I. Kant), який вірив, що вчинок є моральним за умови 

добрих мотивів та намірів, незважаючи на результат [164, c. 95].  

У медицині поняття «деонтологія» посідає одне із ключових місць і 

визначається як сукупність етичних норм, необхідних медичним працівникам 

для виконання своїх професійних обов’язків. При вивченні клінічних дисциплін 

студент медичного коледжу вчиться, як піклуватися та як лікувати пацієнтів. 

Деонтологія вчить, як поводитися з хворими [48, с. 16–18].  

За визначенням професора та декану факультета здоров’я Технологічного 

університету в Сіднеї (the Faculty of Health, the University of Technology, Sydney) 

Д. Дейлі (J. Daly), деонтологія – це теорія вчинків у взаємодії з офіційними 

правилами етичної поведінки, етичний обов’язок, тобто втілення етичної теорії 

на практиці [236, c. 188]. Саме на деонтології ґрунтуються сучасні вимоги до 

професійної комунікації медичного працівника.  
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Британські вчені Ф. Велентайн (F. Valentine) та Л. Лоуес (L. Lowes) 

стверджують, що основами деонтології є взаємозв’зок трьох компонентів: 

відповідальності, обов’язку та права. Обов’язок і відповідальність ґрунтуються 

на моральних принципах та правилах, таких як повага, правда, чуйність, 

терпіння, співчуття і т.д. Права поділяється на людські та законні. Людські або 

природні – це всі права, що дані людині від народження (право на життя, 

свободу, безпеку і т.д.), законні – це права, дозволені законом [525, c. 138–139]. 

Як бачимо, комунікативна культура базується на основі моральних 

цінностей і гуманістичних мотивів, що визначені деонтологією медичного 

працівника. Правильно сформовані комунікативні навички відіграють важливу 

роль, адже допомагають уникнути непорозумінь і неприємних ситуацій, 

конфліктів і розбіжностей під час спілкування. 

Деонтологічна модель медика розглядається Головою відділення 

анестезіології та критичних ситуацій, професором індійського університету 

(Adesh university) М. М. Пандітрао (M. M. Panditrao), який визначає два види 

обов’язків медиків: наукові (частина медичної науки, що вивчає етичні та 

моральні аспекти діяльності медичних працівників) та практичні (сфера 

медичної діяльності, завданням якої є формування та використання етичних 

стандартів та правил діяльності медичного працівника). Автор наголошує на 

вкрай важливому обов’язку – почутті відповідальності, адже неправильні 

діагноз, лікування, поведінка медиків можуть призвести до фізичного та 

морального страждання пацієнтів [396, с. 1]. 

З терміном «деонтологія» пов’язане поняття «біоетика», яке вперше було 

введено в широке застосування у 1970–1971 роках у США. Як зазначає 

американська вчена В. Д. Лечмен (V. D. Lachman), біоетика – це одна із галузей 

етики, предметом якої є моральні питання, що пов’язані з біологією, 

медициною та роботою медичних працівників. Отже, основна мета біоетики – 

це охорона життя і здоров’я людини, а також моральність всіх учасників 

лікувального процесу [317, c. 10–11]. 

Біоетика є предметом дослідження багатьох організацій. У докладі 

Міжнародного комітету біоетики ЮНЕСКО (Report of the International Bioethics 

Committee of UNESCO) зазначено про повагу прав та уразливих якостей 

людини. Порушуються актуальні питання: уразливість жінок та дівчат, жителів 

Африки, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, жителів бідних країн, що не 

отримують лікування через відсутність страхування і т.д. [500, c. 5–6]. 

Отже, деонтологічна теорія є важливим підґрунтям у формуванні 

особистості медичного працівника. Ця теорія закладає моральні принципи та 

норми поведінки медика, що впливають на формування його комунікативної 

культури. Робота медичного працівника постійно пов’язана із 

самовдосконаленням, адже медицина – галузь, яка активно розвивається. Тож 

медик має демонструвати мобільність, гнучкість та універсальність знань і 
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вмінь, які можуть бути реалізовані у нових сферах і нових умовах. Для 

досягнення цього важливою є пізнавальна активність особистості.  

5. Теорія організації (organisation theory) 

Американська дослідниця Н. Борковські (N. Borkowski) стверджує, що 

теорія організації – це вчення про поведінку та сутність організацій у 

навколишньому середовищі. Вчена зазначає, що теорія організації пов’язана з 

іншими дисциплінами, серед них: соціологія, економіка, політологія, 

психологія та інші, теорія організації функціонує на макрорівні та мікрорівні, 

що є основою вчення про поведінку особистості на робочому місці [168, c. 387]. 

Проблемами теорії організації займалися такі вчені: М. Алвессон 

(M. Alvesson), С. Дітз (S. Deetz), К. Сколдберг (K. Skoldberg), Х. Уіллмотт 

(H. Willmott), Х. Джінтіс (H. Gintis), С. Боуелз (S. Bowles), Т. Бьорнз (T. Burns), 

Г. Морган (G. Morgan), Д. Баррелл (G.Burrell) та ін. 

Зазначимо, що теорія організації поділяється на класичну організаційну 

теорію (classical organization theory), неокласичну організаційну теорію 

(neoclassical organization theory), теорію ймовірності (contingency theory) та 

системну теорію (systems theory). Це основні теорії, які ми проаналізуємо для 

подальшого дослідження формування комунікативної культури. 

Класична організаційна теорія виникла в першій половині XX століття і 

складається з трьох теорій: науковий менеджмент (scientific management), 

бюрократична теорія (bureaucratic theory) та адміністративна теорія 

(administrative theory).  

Науковий менеджмент, розроблений Ф. Тайлором (F. Taylor) у 1917 році, 

включає основні принципи: знаходження найкращого варіанта для виконання 

завдання, поділ завдання на більш прості елементи, забезпечення робітників 

найкращим інструментом, чіткий підбір робітників для виконання завдань, 

використання винагород та покарань для більшої вмотивованості та основне 

завдання управління – планування і контроль [440, c. 116–117]. М. Вебер 

(M. Weber) розробив у 1947 році бюрократичну теорію, за якою організація – 

вид соціальних взаємовідносин, що обов’язково контролюється лідером, основа 

будь-якої організації – це ієрархія влади та дисципліна [349, c. 266]. 

Адміністративна теорія розроблена у 1930–31 роках Д. Муні (J. Mooney) та 

А. Рейлі (A. Reiley). В основу даної теорії входять основні принципи кожної 

організації, а саме: координаційний (правильний розподіл зусиль для 

отримання результату), скалярний принцип (розподіл влади, доручень від 

верхівки до низів), функціональний принцип (кожний функціональний 

обов’язок повинен бути чітко визначений залежно від основної цілі), принцип 

лінійності (принцип влади зосереджений в ієрархічній моделі від верхівки до 

низів) [438, c. 153–154]. 

Неокласична організаційна теорія започаткована вченням Г. Хасорна 

(G. Hawthorne) у 1920 році. Базою для даної теорії є емоційний та соціо-
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психологічний аспект людської поведінки в організації, мається на увазі, що 

людська поведінка зосереджена на моралі, відношенні, стосунках в групі, 

неформальних взаємовідношеннях та лідерстві [440, c. 296]. 

Теорія ймовірності була розроблена у 1962 році американським вченим 

А. Чендлером (A. Chandler), її основою є розвиток професіоналізму менеджерів, 

їх значення для організації без допомоги чи будь-якого зв’язку з власниками 

організації. За цією теорією, саме від професіоналізму менеджерів залежить 

успіх великих корпорацій [249, c. 13]. 

Системна теорія була представлена угорським біологом Л. фон 

Берталанффі (L. von Bertalanffy) в 1928 р. Її основні принципи: неспоріднені і 

незв’язані елементи не можуть створювати систему, для аналізу системи 

холістичний метод є більш ефективним, основне завдання організації – 

досягнення результату; чим складніша система, тим складніші функціональні 

обов’язки робітників, контроль та ієрархія є важливими елементами в 

організації [454, c. 53–54].  

Зазначимо, що теорія організації є надзвичайно важливою для 

функціонування медичних установ, адже визначає напрямок та стиль роботи 

медичного персоналу та є основою формування взаємостосунків між колегами, 

з адміністрацією, пацієнтами та рідними хворого. 

За визначенням американської вченої Д. Нагелкерк (J.Nagelkerk), лікарня 

– це організована структура, що впливає на якість надання медичних послуг та 

результат. Культура організації виражається у об’єднанні символів, мови, 

обов’язків та поведінці. Теорія організації визначається через стандарти, 

процедури, чати, письмове листування, спілкування. На думку дослідниці, саме 

теорія організації, що виражається у нормативних відношеннях, розумінні та 

соціальних стосунках між працівниками в медсестринстві, визначає рівень 

культури та клімат у відділенні. Зауважується, що особливо важливим в теорії 

організації є фактор отримання задоволення від своєї роботи. Найкращою 

формою організації роботи в медсестринстві є поважне, підтримуюче, 

гармонійне оточення (середовище) з певними цінностями, переконаннями, 

обов’язками. Найкращим прикладом правильної організації праці в 

медсестринстві є цінність піклування [358, c. 66]. 

Як зазначається американською вченою А. Фінкелман (A. Finkelman), 

корпоративна культура втілює цінності організації, що точно визначають 

норми, форму відношень, служать орієнтиром у поводженні членів певної 

установи. Теорія організації є важливим фактором у формуванні 

комунікативної культури медичної сестри. Застосування теорії організації в 

медсестринстві означає, що кожна медична сестра повинна керуватися у своїй 

діяльності культурою праці [265, c. 270]. 

За свідченням вченої, існують два типи культури, що характеризують 

особливості теорії праці медичної сестри: суперечливий та гармонійний. 
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Суперечлива культура означає, що організація функціонує неефективно. 

Основними ознаками даного типу культури є: неясність та незрозумілість для 

медичної сестри своїх функцій та роботи; відсутність чітких меж високого 

рівня роботи, що викликає нерозуміння працівниками необхідності розвитку; 

потреби та проблеми пацієнтів не є першочерговим у медсестринстві; 

відсутність доброго ставлення до працівників, відношення до медичних сестер 

тільки як до працівників; відсутність навчання та тренування медичних сестер, 

небажання розвитку та покращання роботи робітників; часті суперечки серед 

медичних сестер, що негативно впливають на роботу відділення (високий 

рівень стресу впливає на роботу всього відділення); відсутність прийняття 

рішення пацієнтами (що негативно впливає на лікувальний процес); нехтування 

процесу організації медичними працівниками [265, c. 270]. 

Основне завдання культури організації за А. Фінкельман – створення 

гармонійної культури, адже ефективна робота медичних працівників лише 

можлива у креативній, продуктивній та сприятливій атмосфері [265, c. 270]. 

Необхідно зауважити, що теорія організації є важливою для формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів Великої Британії та 

США, адже допомагає студентам самореалізуватися, бути дисциплінованими та 

відповідальними. Саме ця теорія закладає базис у формуванні умінь роботи в 

команді, лідерських якостей тощо.  

Зазначимо, що до складу теорії організації належать теорія лідерства, 

теорія роботи в команді, теорія вирішення проблем та теорія конфліктів: 

 а) теорія лідерства (The theory of leadership) 

 Американський дослідник Б. Мартін (B. Martin) зазначає, що існує понад 

130 визначень поняття «лідерства»; перші згадки про термін «лідер»в 

англійській мові сягають 1300 року, а дефініція «лідерство» з’явилася в першій 

половині XIX століття в документах, де згадується Британський парламент та 

його значущість. Перші визначення поняття «лідерство» означають 

односторонній вплив, відповідно до чого лідер впливає на групу. Подальші 

визначення поняття є такими: це діяльність або поводження, форма 

переконання, взаємодії або кінцевий результат [332, c. 42]. 

 До основних теорій лідерства Б. Мартін відносить: теорію особливості 

лідера (trait theory), теорію великих особистостей (great men leadership theory), 

теорію харизматичності (charismatic leadership theory), теорію героя (heroic 

leadership theory), стиль лідерства (style theory of leadership), теорію ситуації 

(situational leadership theory), теорію імовірності (contingency leadership theory), 

ділове лідерство (transactional leadersip theory), сучасну теорію лідерства 

(contemporary leadersip theory), феміністську теорію (feminist leadership theory), 

автентичну теорію (authentic leadership theory), теорію службовця (servant 

leadership theory) [332, с. 46]. 
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 Згідно з теорією особливості лідера лідерами народжуються, а не стають, 

а основними якостями управлінця є фізичні, розумові, міжособистісні якості. 

Теорія великих особистостей визначає лідерство за народженням, 

походженням, освітою та вихованням. Саме ця теорія стосується великих 

лідерів, до яких відносять аристократичний клас: Мойсей, У.Черчілль, 

Т. Джефферсон, В. Ленін. Вважається, що такі лідери створюють історію. Як 

зазначається Б.Мартіном, харизматичні лідери відіграють визначну роль у 

політичній, економічній та соціальній історії. М. Л. Кінг та А. Гітлер – 

найяскравіші приклади даної теорії, такі управлінці не лише надихають, а й 

породжують шалену реакцію у їх послідовників. Теорія героя – це теорія 

лідерства між управлінцем та його послідовниками, за допомогою якої 

послідовники стають активними, вмотивованими та успішними, що призводить 

до радикальних змін у групі, організації та усьому суспільстві. Згідно з теорією 

«стиль лідерства» існує три основних стилі лідерства: диктаторський 

(повноцінний контроль за групою, твердість рішень, самостійне прийняття 

рішень), демократичний (обговорення з групою в прийнятті рішень) та відмова 

від престолу (дозвіл групі повністю контролювати ситуацію). Теорія ситуації – 

модель лідерства, за якою обов’язковим є звернення уваги на час, місце та 

обставини. Теорія імовірності пояснюється як лідерство залежно від 

індивідуального стилю лідера та реакції групи на нього. Теорія ділове лідерство 

зосереджена на цілеспрямованості лідера та його здатності спрямовувати групу 

на правильний шлях для отримання кінцевого результату. Сучасні теорії 

лідерства поділяють на три такі теорії: феміністська теорія (за даною теорією 

потенціал до лідерства можуть мати усі люди, незалежно від статі; стиль 

комунікації жінки-лідера – це порада, обговорення та колективне прийняття 

рішень), автентична теорія (дана теорія базується на таких цінностях як 

свобода, любов, дім, справедливість та відповідальність, саме лідери повинні 

жити з урахуванням даних цінностей та заохочувати інших до цього), теорія 

службовця (дана теорія є підтвердженням того, що великий лідер – спочатку 

службовець, адже той, хто діє як службовець, завжди готовий до пошуку 

варіантів, слухати і не тільки говорити) [332, с. 44–49]. 

 Як зазначено в сучасних публікаціях Міжнародної ради медсестер 

(International Council of Nurses), лідерство – спільна проблема всіх сучасних 

організацій. Тому Міжнародна рада медичних сестер започаткувала велику 

кількість проектів для підготовки та підвищення лідерських якостей медичних 

сестер. Саме цією організацією був створений Всесвітній інститут лідерства з 

медсестринства (Global Nursing Leadership Institute), основною метою якого є 

підготовка медичних сестер та акушерок до управлінських функцій [304, с. 8–

9]. 

 Проблемою та теорією лідерства в медсестринстві займалися М. Бір 

(M. Beer), У. Бріджес (W. Bridges), Д. Інрайт (J. Enright), Р. Кантер (R. Kanter), 
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К. Левін (K. Lewin), Т. Пітерз (T. Peters), Н. Тайші (N. Tichy), М. Девенна 

(M. Devanna) та ін. Як зазначає Дж.Нагелкерк (J. Nagelkerk), праця медсестер 

базується на антропології, психології, соціології та теорії управління [358, 

c. 61]. Як зауважується в публікації американської дослідниці І. Ріголосі 

(E. Rigolosi) «Менеджмент і лідерство в медсестринстві та догляді: емпіричний 

підхід» («Management and Leadership in Nursing and Health Care: An Experiential 

Approach»), існує три основні теорії лідерства в медсестринстві.  

 Перша теорія – модель лідерської поведінки штату Охайо (Ohio State 

Model of Leader Behavior). Ця модель складається з двох компонентів: 

початкова структура, що виражається у спробі організувати та визначити 

функціональні обов’язки та діяльність членів команди; обговорення, яке 

містить два види комунікації (увагу до думок, потреб, бажань команди, що 

виражається у командній дискусії і груповій активності, та вираження поваги і 

довіри до членів команди) [425, c. 234]. Друга теорія − ситуаційне лідерство 

(Situational Leadership Theory), що складається з секторів: 1-й сектор – високий 

рівень завдань та низький рівень обговорення (лідер ставить завдання перед 

командою та слідкує за його виконанням; 2-й сектор – високий рівень завдань 

та високий рівень обговорення і відношення (балансування між високими 

вимогами до команди та добрим ставленням до неї); 3-й сектор – високий 

рівень відношення та обговорення і низький рівень завдань (акцент не на 

завданні, а на процесі взаємодії з командою); 4-й сектор – низький рівень 

відношення і обговорення та низький рівень завдань (робота лідера як 

передавача завдань, відсутність командної взаємодії) [425, c. 237]. Третя теорія 

– лідерська сітка (The Leadership Grid) – складається з двох взаємозалежних 

компонентів, що є у постійному взаємовідношенні: відношення до роботи та 

ставлення до людей. Ця теорія розкриває такі види лідерської поведінки: 

повноцінна покора (лідер – авторитет для підлеглих), управління командою 

(команда одне ціле), батьківське лідерство (шанобливе ставлення до своїх 

підлеглих), слабке лідерство (лідер прикладає мінімальні зусилля для 

управління роботи командою), організоване лідерство (керівник стежить за 

виконанням роботи, приділяючи увагу потребам команди) [425, c. 239].  

Безумовно, теорія лідерства широко використовується у професійній 

комунікації медичних працівників у Великій Британії та США. Вона допомагає 

самоорганізації та самокеруванню медика як при прийнятті відповідальних 

швидких рішень, так і у повсякденному професійному спілкуванні.  

У формуванні комунікативної культури студента медичного коледжу 

теорія лідерства впливає на особистісний розвиток та на формування якостей 

командного працівника. Лідерські якості допомагають ефективно організувати 

лікувальний процес, взаємодію з пацієнтом, співпрацю з колегами та 

адміністрацією. Лідерські якості необхідні також для самовдосконалення, адже 

прагнення до розвитку та самокритичність притаманні сильним особистостям; 
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б) теорія роботи в команді (The theory of team work) 

Теорія роботи в команді є продовженням теорії організації, оскільки 

командна робота пов’язана з функціональними обов’язками працівників, 

активною діяльністю організації та її розвитком. Робота в командні є можливою 

на всіх рівнях розвитку організації [162, c. 23].  

До основних принципів роботи в команді, за С. Джонсом (S. Jones) та 

М. Баєрлайном (M. Beyerlein), належать такі: 1) кожний член команди – 

незалежна особистість; 2) постійне вдосконалення роботи лідерів та членів 

адміністрації; 3) постійне планування роботи; 4) наявність обов’язкової 

підтримки працівників з боку управлінців; 5) введення працівників в основні 

завдання та стратегії організації, працівники – партнери організації, що 

закріплюється командною роботою [310, c. 1]. 

Американська дослідниця та лікар Т. Д. Дрінка (T. J. Drinka) зазначає, що 

основними компонентами командної роботи є: 1) індивідуальні та професійні 

якості, гармонійне поєднання яких ефективно впливає на загальну роботу 

команди. До особистісних рис відносять: вік, стать, культурне виховання, 

наявність харизми, а до професійних – розуміння системи роботи, особливостей 

організації, знання своїх обов’язків та функцій колег в організації, вміння 

вирішувати проблеми та працювати в конфліктних ситуаціях; 2) структуру та 

процесуальні особливості організації, які характерні для лікувальних закладів. 

Кожна організація обов’язково має такі елементи: мету, завдання, протоколи 

всіх лікувальних процесів, деталізацію запланованої зустрічі з пацієнтом 

(планування комунікації з усіма можливими проблемами). Для розвитку 

комунікативних навичок в організаціях застосовують офіційні та неофіційні 

зустрічі: офіційні зустрічі є одним із шляхів вдосконалення комунікативних 

навичок та обміну інформацією, але більш вживаними та ефективними є 

неофіційні зустрічі, що передбачають спілкування колег між собою, телефонні 

розмови, електронне листування та голосову пошту; 3) лінійний зв'язок 

команди з адміністрацією, який має п'ять фаз розвитку. Перша фаза – 

формування: працівники організації прикладають зусилля для створення 

команди, де є мета та завдання, а кожний індивід виконує свої функції для 

ефективної роботи організації. Друга – нормативна – вирішальна у 

налагодженні взаємовідносин та припиненні конфліктних ситуацій, що можуть 

виникнути в команді. Третя фаза – протистояння – пов’язана з труднощами та 

проблемними ситуаціями: на даному етапі члени команди прикладають усіх 

зусиль для вирішення проблем. Четверта – фаза діяльності, яка демонструє 

активність і високий рівень ефективної діяльності команди. П’ята фаза – 

завершення – настає з причини розпаду та завершення роботи організації; 

4) основні принципи будь-якої команди – набувати навичок та вчитися: для 

загальної продуктивності роботи члени команди повинні бути готовими 
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вчитися та навчати один одного, при цьому розвинені лідерські якості 

впливають на почуття відповідальності та самостійності [252, c. 11–30]. 

Зауважимо, що навички роботи в команді є надзвичайно важливими в 

медичному колективі, бо процес лікування передбачає згуртовану роботу всіх 

медиків, що є єдиним цілим в отриманні та досягненні результату.  

Кожна організація проходить три основні фази розвитку, її успішність  

можлива за умови проходження нормативної фази та протистояння, адже 

уміння боротися проти перешкод та вистояти в складних ситуаціях і є 

вирішальним етапом у роботі команди. У процесі розвитку організації лідер 

повинен стежити за вдосконаленням усіх членів команди, оскільки рух уперед 

можливий лише за умови самовдосконалення та покращання знань, умінь та 

навичок. Вважаємо, що для лідера команди надзвичайно важливою 

особистісною рисою є харизматичність, що допоможе йому у збільшенні 

прихильників серед команди та налагодженні взаємовідносин з колегами.  

Особливо гостро відчутна ефективна робота під час лікувального 

процесу: головна мета команди медиків – життя та здоров’я пацієнта, а тому 

відповідальність, довіра та спільна мета є рушійними у критичних ситуаціях; 

в) теорія вирішення проблем (The theory of problem solving) 

Вирішення проблем є важливим складником у повсякденній роботі будь-

якого працівника. Як зазначається американським вченим М. Смітсом 

(M. Smith), важливим для розроблення теорії вирішення проблем став квітень 

1988 року, коли група досвідчених науковців зустрілися на щорічному з’їзді 

Американської наукової асоціації (American Educational Research Association) в 

Новому Орлеані (New Orleans), з метою обміну інформацією та досягнення 

конкретних висновків і результатів у вирішенні даної проблеми [456, c. 1]. 

Вчений констатує, що дана теорія трактується залежно від двох видів 

проблем: рутинних (повсякденних) та нерутинних [456, c. 4]. Він зауважує, що 

у широкому значенні вирішення проблем – це процес, за допомогою якого 

система прогресує та створює припустиме вирішення проблеми, у вузькому 

значенні дана теорія стосується рутинних завдань, вирішення яких передбачає 

застосування певних алгоритмів та певних знань [456, c. 3–8]. 

Зазначимо, що засновником теорії вирішення проблем в медицині є 

Р. Дескарт (R. Descartes), який визначив її чотири основні принципи: ніколи не 

допускати думки «Я точно не знаю як»; складні завдання і ситуації варто 

розбирати на більш прості елементи; важливо покроково обдумувати будь-яку 

ситуацію для отримання комплексної картини; обов’язково необхідно 

проаналізувати для визначення всіх пунктів та впевненості, що всі пункти були 

враховані [428, c. 322]. 

Британський вчений С. Бейн (S. Bain) стверджує, що теорія вирішення 

проблем у медицині базується на критичному мисленні та аналізі, що допомагає 
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медикам прийняти правильне рішення з приводу алгоритму виконання певної 

навички, діагнозу та призначенні лікування [157, c. 3]. 

Вважаємо, що теорія вирішення проблем є важливою основою 

професійної медичної комунікації, адже допомагає медикам приймати 

правильні рішення у критичних ситуаціях. Для кращого оцінювання ситуації 

важливо розібрати ситуацію за елементами, що дозволить визначити 

серйозність проблеми та покроково вирішувати всі питання; 

г) теорія конфліктів (The Conflict Theory) 

«Конфлікт – поширений аспект людського існування, характерний на всіх 

рівнях соціального життя: міжособистісних відносинах, у групі, організації та 

нації» [526, c. 27]. 

Американський вчений та заслужений професор факультету соціології в 

університеті Колорадо (Colorado) О. Д. Бартос (O. J. Baros) зазначає, що історія 

конфліктів бере свій початок ще з часів homo sapiens, з розвитком суспільства 

знання про конфлікти поширювались і на життєдіяльність людства. К. Маркс 

(K. Marx) започаткував вчення про теорію конфліктів, що спричинила 

впливовий аналіз на класові конфлікти. Теорія Маркса стала ідеологією для 

політичних діячів та активістів, які працювали на усунення конфліктів в 

економічних та соціальних відношеннях. У XX столітті знання людей про 

теорію конфліктів значно зросли [158, c. 1–2]. 

Зауважимо, що конфлікти класифікуються у різних наукових галузях по-

різному: психологи поділяють конфлікти на міжособистісні та міжгрупові; 

соціологи звертають увагу на такі види: соціальні, рольові, класові; економісти 

стверджують про існування теорії гри та теорії вирішення проблем, економічні 

конфлікти складаються із змагання, укладання трудових угод, торгових 

диспутів; політологи виділяють політичні та міжособистісні конфлікти [526, 

c. 26]. 

Основною характеристикою будь-якого конфлікту є: 1) вмотивованість та 

зацікавленість в результаті кожної сторони конфлікту; 2) конфлікт може бути 

як конструктивним, так і деструктивним; 3) конфлікт може проходити у вигляді 

змагання між людьми або як загальна справа для визначення певної мети; 

4) результат і є визначним у конфлікті [526, c. 27].  

До основних порад для вирішення конфлікту, відносяться: визначення 

проблеми, з’ясування причини конфлікту (оцінювання ситуації), відбір цілей та 

засобів, знаходження висновку, запровадження цілей, оцінювання результатів, 

змінення ситуації [202, c. 12]. 

Отже, теорія конфліктів є важливою для формування будь-яких 

взаємовідносин. Вважаємо, що дана теорія є підтвердженням необхідності 

знаходження компромісів, варіантів знаходження взаєморозуміння та 

запобігання критичним ситуаціям. Особливо гостро це відчутно в лікувальних 

закладах та на всіх етапах лікувального процесу. 
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6. Комунікативна педагогіка Томаса Гордона (Communicative 

pedagogics of Thomas Gordon) 

Значну роль у комунікативній підготовці медичних працівників відіграє 

вчення американського педагога Томаса Гордона (Thomas Gordon). Упродовж 

років учений дійшов висновку, що демократичні відносини формують щасливе 

існування та здоров’я особистості. Коли люди вільні у вираженні самих себе і 

можуть брати учать у прийнятті рішень, їм подобається почуття самоповаги, 

яке впливає на їх впевненість у собі. Ці навички є необхідними для підтримання 

миру в світі [278, с. 14]. 

Насамперед комунікативна теорія Т. Гордона є основою у формуванні 

теоретичних знань щодо комунікативної майстерності, зокрема у сферах 

конфліктів, лідерства, родинних зв’язків, що є основоположними у формуванні 

правильних та «здорових» взаємовідносин між студентами-медиками та у їх 

подальшому спілкуванні з пацієнтами. Іншою особливістю даної теорії є 

можливість використання її не тільки як теоретичної основи, а й як практичної 

методики тренування комунікативних навичок студентів-медиків. 

Окрему увагу Т. Гордон приділяє проблемам конфліктних ситуацій та 

комунікації. На його думку, проблема конфлікту в студентському колективі 

вирішується у два способи – авторитетним або дозвільним методом.  

Для авторитетного методу характерне таке: цей метод може бути вельми 

ефективним в ситуації, що потребує швидких дій; можливий тільки один 

варіант вирішення проблеми, адже за наявності великої кількості людей 

достатньо важко обговорювати конкретні речі; даний метод може спричинити 

почуття образи, адже ніхто не бажає, щоб йому розповідали, що саме робити; 

цей метод може призвести до низького рівню мотивації у того, хто програв під 

час конфлікту [279, c. 189]. 

Дозвільний метод має такі характеристики: може призвести до обурення 

студентів, тому що постійне акцентування уваги на недоліках лише спричиняє 

невдоволення викладачем; даний спосіб виховує у переможця конфлікту 

неконтрольованість, неповагу, відсутність співпраці та уваги до інших, що 

може призвести до повного хаосу серед студентів; цей метод може викликати 

більшу креативність і спонтанність у студентів; даний метод не приведе до 

високого рівня продуктивності або почуття моралі; більше того, студенти 

терпіти не можуть неконтрольовані класи, адже це забирає їх час та негативно 

впливає на процес навчання; цей метод призводить до втрати поваги до 

викладача, слабкість якого відчувають та бачать студенти; студенти відчувають 

свою могутність, авторитет та владу, чим і користуються під час навчання 

[279,c.191]. 

Також Т. Гордон порушує проблему лідерства. До основних порад у цій 

галузі педагог відносить такі: кожна особистість перебуває у постійній боротьбі 

між задоволенням потреб та зменшенням напруги, отже, необхідно забезпечити 
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задоволення основних потреб (їжа, гроші, знання, інформація); багато людей 

одержують задоволення від взаємодії з іншими людьми, що надає їм почуття 

довіри, тож люди перебувають у пошуках таких взаємовідносин; люди 

об’єднуються у групи, адже вірять, що належність до певної групи дозволить 

вирішити їхні проблеми та задовольнити їх потреби [276,c. 18]. 

Поле досліджень Т. Гордона дозволяє зробити висновки, що 

комунікативна педагогіка є актуальною і в контексті формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів. У дослідженні педагога 

«Зроби пацієнта своїм колегою» («Making the patient your partner») 

зауважується, що проблема непорозуміння між пацієнтом та медиком є досить 

поширеною. Одна з причин − це вживання медиком незрозумілих термінів; по-

друге, не всі медики приділяють достатню увагу вирішенню проблеми пацієнта 

[277, c. 3]. Вчений вбачає велику кількість переваг у налагодженні правильних 

відносин між пацієнтом та медиком (медичні сестри правильно діагностують 

стан пацієнта; лікарі ставлять більш точні діагнози; пацієнти більше довіряють 

медику, який піклується про них) [277, c. 9–10].  

До основних принципів для налагодження добрих взаємостосунків з 

пацієнтами Т.Гордон відносить такі: акцент на пацієнті та його проблемі; 

відповідальність перед пацієнтом;  гуманістичні цінності, що є провідними в 

діяльності медика; дбайливе ставлення до лежачих хворих; стиль роботи 

медика як доброго старого друга сім’ї; турботливе, співчутливе та поважне 

ставлення до пацієнтів; активне зосередження на розмові з пацієнтом; 

сприймання пацієнта як особистості; медик – вчитель для пацієнта [277, c. 11]. 

7. Теорія терапевтичної комунікації (The theory of therapeutic 

communication) 

Ця теорія є допоміжною для одного з учасників комунікації. Як 

зазначається у медичних виданнях, головна мета даної теорії – допомогти 

пацієнту розповісти про його проблеми, пов’язані зі здоров’ям, хворобами та 

лікуванням. Терапевтична комунікація вважається ефективною, коли пацієнт 

вмотивований до самодогляду та піклування, та є важливою для будування 

правильних взаємних стосунків між пацієнтом і медиком [486, c. 482]. 

Важливо зазначити, що теорія терапевтичної комунікації зосереджена на 

формуванні правильних комунікативних навичок у роботі медиків з 

пацієнтами. Питаннями теорії терапевтичної комунікації займалися такі вчені: 

М. Сієрра-Франко (M. Sierra-Franco), К. Стейтон (K. Stainton), Р. Фаннелл 

(R. Funnell), К. Уілльямс (K. Williams), М. Девіс (M. Davis), Л. Шівз (L. Shives), 

С. Уолкер (S. Walker) та ін. 

Американська вчена К. Тампаро (K. Tamparo) стверджує, що 

терапевтична комунікація ґрунтується на вербальному та невербальному 

компонентах. Ефективність вербального компоненту можлива за таких умов: 

завершеність висловів, чіткість, виразність стилю, зв’язність мови, ввічливість. 
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Важливо застосовувати зоровий контакт під час комунікації з пацієнтом. У 

дослідженні невербального компонента зазначається, що використання жестів, 

міміки, рухів та всіх форм, що можуть виражати почуття та емоції, є 

допоміжним та підсилює будь-яку інформацію [481, c. 13–14]. 

У дослідженні терапевтичної комунікації звернемося до схеми 

американської вченої та медичної сестри І. Кінг (I. King), що відображає 

комунікативні взаєвідносини медсестри з пацієнтом [314, c. 22]. Зазначимо, що 

дана схема передає стандарти взаємодії медсестри з пацієнтом, при дотриманні 

всіх компонентів – комунікативна взаємодія є успішною (рис. 1.1).  

Зауважимо, що терапевтична комунікація є важливою частиною 

комунікативної культури медичного працівника, адже передбачає практичну 

реалізацію знань, умінь і навичок комунікативної майстерності медика, що 

включає вербальний та невербальний компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Процес повідомлення [314, c.22] 

 

Отже, метод синтезу та аналізу дозволяє констатувати, що для 

формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої 

Британії та США є спільними такі теоретичні основи: теорія холізму як ідея, що 

дозволяє вивчати людське тіло як єдине ціле, лікувати не наслідки, а причину; 

теорія критичного мислення, яка дозволяє об’єктивно оцінити певну 

комунікативну ситуацію; теорія ієрархії потреб за А. Маслоу, що дозволяє чітко 

визначати потреби людей та уважно ставитися до їх вирішення; деонтологічна 

теорія, що орієнтує на втілення етичної теорії, моральних принципів та 
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цінностей особистості, етичних знань та етичної практики як синтезу 

традиційного піклування і моральних почуттів; передбачає адаптування 

манери, стилю спілкування до кожного пацієнта; наявність вмінь спілкування з 

пацієнтами похилого віку, психічнохворими тощо;  теорія організації, що 

закладає базис у формуванні умінь роботи в команді, лідерських якостей 

студентів, допомагає їм самореалізуватися, бути дисциплінованими й 

відповідальними. Складовими цієї теорії є: теорія лідерства, яка спрямовується 

на формування здатності до ефективної управлінської діяльності, вирішення 

проблем, розвиток самоконтролю; теорія роботи в команді, основою якої є 

активна діяльність всіх учасників групи; теорія вирішення проблем, що 

складається з урахуванням усіх пунктів та елементів проблеми, аналізом та 

розподілом складних завдань на прості елементи; теорія конфліктів, основою 

якої є вмотивованість та зацікавленість у вирішенні суперечливого питання між 

мовцями; комунікативна педагогіка Т. Гордона (Thomas Gordon), яка є основою 

у формуванні комунікативної майстерності у сферах конфліктів, лідерства, 

родинних взаємозв’язків тощо; теорія терапевтичної комунікації, що сприяє 

налагодженню стосунків між пацієнтом та медичним працівником. 

   

Висновки до розділу 1 

У першому розділі окреслено теоретичні основи й історичні етапи 

розвитку організаційно-педагогічних основ формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США. 

У результаті термінологічного аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури 

виявлено сутність поняття «комунікативна культура». Визначено, що у 

вітчизняній науковій думці комунікативна культура розглядається як суспільний 

феномен і компонент розвитку особистості (система сформованих якостей, умінь, 

навичок, за допомогою яких людина здійснює ефективну комунікативну 

діяльність). Порівняльний аналіз дозволив з’ясувати, що в зарубіжних 

дослідженнях поняття «комунікативна культура» розглядається у контексті теорії 

організації та трактується як феномен, за допомогою якого організація може 

ефективно функціонувати як чітко визначені норми та правила корпоративної 

етики. Завдяки застосуванню методу контент-аналізу виявлено, що у медичній 

лексиці Великої Британії та США досліджуване поняття найчастіше замінюється 

поняттями «комунікативні навички» та «комунікативні вміння».  

Систематизація та узагальнення сучасних вітчизняних і зарубіжних 

стратегій професійної підготовки студентів медичних коледжів дали 

можливість визначити комунікативну культуру як сукупність особистісних 

якостей, комунікативних умінь і навичок майбутнього медичного працівника, 

які реалізуються під час професійного спілкування; стан інтелектуальної, 

психологічної та фізичної готовності до успішної взаємодії з пацієнтами та 

іншими учасниками лікувального процесу.  
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На основі узагальнення історико-педагогічних і сучасних нормативних 

джерел проаналізовано розвиток організаційно-педагогічних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків Об’єднаного Королівства та США. 

Констатовано, що в обох країнах цей процес був зумовлений та відбувався у 

безпосередньому зв’язку з розвитком медичної освіти. У результаті використання 

історико-генетичного та хронологічного методів виокремлено такі історичні етапи 

досліджуваного процесу: підготовчий (XVII – початок XIX ст.), започаткувальний 

(друга половина XIX ст.), розвивальний (XX ст.), реформувальний 

(початок XXІ ст.). Доведено, що найбільш ефективними етапами формування 

комунікативної культури студентів є розвивальний та реформувальний. 

З’ясовано, що в сучасних умовах запорукою високого рівня розвитку 

медичної освіти в обох країнах є чітка законодавча база, високі суспільні та 

нормативні вимоги до медичного персоналу, добре організована навчальна 

робота у медичних коледжах і прирівняних до них закладах медичної освіти 

(медичних школах, відділеннях при університетах тощо). Специфічними 

особливостями підготовки студентів медичних коледжів у Великій Британії та 

США є наявність дистанційної форми навчання; можливість здобуття 

наукового ступеня у галузі медсестринства; вузькопрофільність медичних 

сестер, яка у Великій Британії залежить від категорії пацієнтів, з якими 

працюватиме студент, а у США – від обов’язків та кваліфікації медсестри.  

Системно-структурний аналіз показав, що теоретичними основами 

формування комунікативної культури студентів медичних коледжів є: теорія 

холізму, яка дозволяє медику цілісно вивчати об’єкт професійної діяльності й 

оптимально організовувати професійно-медичне спілкування; теорія 

критичного мислення, використання якої допомагає адекватно оцінити 

ситуацію та знайти ефективне вирішення проблеми; ієрархія потреб за 

А. Маслоу, що надає медику можливість краще розуміти пацієнтів і колег; 

деонтологічна теорія, яка орієнтує студентів на практичне втілення медико-

етичних норм і стандартів; теорія організації, що дозволяє зосередити увагу на 

побудові корпоративних взаємовідносин, питаннях лідерства, роботи в команді, 

оптимальних шляхах розв’язання проблем і конфліктів; комунікативна 

педагогіка Т.Гордона, яка є важливим психологічним базисом у налагодженні 

відносин між медичним працівником та пацієнтом, формуванні лідерських 

навичок та вирішенні конфліктних ситуацій; теорія терапевтичної комунікації, 

яка допомагає ефективно застосовувати фахові вміння та навички на практиці.  

Отже, теоретичними основами формування комунікативної культури 

окреслено теорію холізму, теорію критичного мислення, ієрархію потреб за 

А. Маслоу, деонтологічну теорію, теорію організації, комунікативну педагогіку 

Т. Гордона й теорію терапевтичної комунікації. Виокремлено такі історичні 

етапи розвитку організаційно-педагогічних основ формування комунікативної 
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культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США: 

підготовчий, започаткувальний, розвивальний, реформувальний. 

 Зміст розділу 1 представлений у наукових статтях «Комунікативна 

культура студента медичного коледжу як складова професійних якостей 

медичного працівника» [24], «Вітчизняний досвід підготовки майбутніх 

медиків» [22], «Особливості комунікативної підготовки студентів медичних 

коледжів США для роботи з психічнохворими пацієнтами» [26], 

«Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами 

похилого віку» [25] та в монографії «Формування комунікативної культури 

студентів медичних коледжів у Великій Британії та США: організаційно-

педагогічні основи» [29]. 
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РОЗДІЛ 2  

НОРМАТИВНІ, ЗМІСТОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ  

У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 

 

2.1. Нормативні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США 

 

Даний розділ присвячено аналізу організаційно-педагогічних 

(нормативних, змістових, процесуальних) основ формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США. 

Нормативні основи – закони та норми, що регламентують формування 

комунікативної культури студентів-медиків. Змістові основи – передбачені 

навчальними програмами та планами елементи змісту медичної освіти, 

спрямовані на комунікативну підготовку студентів. Процесуальні основи – 

стратегії, принципи, форми, методики, методи та засоби формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та 

США. Згідно з логікою нашого дослідження зазначені складові пов’язані між 

собою і дозволяють сформувати цілісну картину процесу формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів. 

 Вважаємо, що нормативні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США доцільно дослідити 

на чотирьох рівнях: міжнародному, національному, регіональному та 

інституційному. 

Нормативні основи міжнародного рівня ґрунтуються на міжнародних 

документах, законах, нормах, стандартах, що визначають роботу медиків усіх 

країн. Такими документами та нормами є: клятва Гіппократа [493], ідеї 

Парацельса [530], клятва Флоренс Найтінгейл [527], етико-нормативні 

документи міжнародних організацій, у числі яких Статут Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (1946) [223], Загальна декларація прав людини 

ООН (1948 рік) [523], Лісабонська декларація про права пацієнта (1981, 1995) 

[541], Європейський кодекс медичної етики (1987) [413], конвенція про права 

дитини (1989 рік) [225], Венеціанська декларація з медичної освіти (1991) [239], 

декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі (1994 рік) [136], Європейська 

хартія пацієнтів (2002 рік) [261], Етичний кодекс професійної етики 

міжнародної ради медсестер (1953, 2012) [494], статут організації «Червоний 

Хрест і Червоний Півмісяць» [471]. 

Клятва Гіппократа – це постулат для медика у формуванні етичного 

відношення до пацієнта. Гіппократ (460 – 370 р. до н.е.) – видатний 

давньогрецький лікар. Саме йому належить ідея розглядання людського 

організму як єдиного цілого, що гармонійно поєднує в собі будову усіх органів 
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та їх функції [36, с. 9]. Основні положення медичної етики та деонтології 

Гіппократа: повага до життя, заборона на заподіяння шкоди хворому, повага до 

особистості хворого, лікарська таємниця, повага до професії [48, с. 6–7].  

Сучасна версія клятви Гіппократа слугує нормою та взірцем у 

відношенні, лікуванні та комунікації медика з пацієнтом, адже містить такі 

положення: поважати тих, хто дав знання та ділиться своїм досвідом з учнями, 

діяти тільки на благо пацієнта та у жодному разі не застосовувати засобу, який 

може заподіяти шкоди, додержуватись основних людських чеснот та завжди 

пам’ятати про лікарську таємницю [493]. Дослівний переклад клятви 

Гіппократа дозволяє ще раз впевнитися в найголовнішому правилі для кожного 

медика – не нашкодь: «…I consider for the benefit of my patients, and abstain from 

whatever is deleterious and mischievous. I will give no deadly medicine to any one if 

asked, nor suggest any such counsel…» («…утримуючись від заподіювання 

всілякої шкоди та несправедливості я не дам нікому, хто в мене попросить, 

смертельного засобу і не вкажу способу для подібного замислу …») [493; 48, 

с.47; 299]. 

Особливо важливою клятва Гіппократа вважається для випускників 

європейських та американських коледжів. Як наголошують американські лікарі, 

клятва Гіппократа є основою комунікативної культури медичних працівників у 

США. Лікарі звертають увагу на те, що комунікативна культура медика сприяє 

задоволенню потреб пацієнта, кращому догляду за хворим та зменшенню 

судових скарг, а також визначає низку вимог і правил щодо комунікації 

медичного працівника [453].  

Важливо також згадати вченого і лікаря швейцарсько-німецького 

походження Парацельса (1493 – 1541 р.). Будучи засновником ятрохімії, він 

стверджував необхідність лікування людського тіла за допомогою хімічних 

засобів, бо процеси, які відбуваються в тілі, – це хімічні явища, а проблеми, які 

виникають в тілі, – це порушення взаємодії цих процесів [448, c. 213–214]. 

Модель Парацельса відома своєю провідною ідеєю – роби добро. Особливо він 

наголошував на цій ідеї при лікуванні пацієнтів з психічними захворюваннями 

[530, c.57]. Основний елемент лікування – цифра сім (застосування семи 

металів), яка використовувалась у лікуванні психічних хвороб. Вчений також 

зауважував, що смуток лікується посмішкою та сміхом, а доброта та людське 

ставлення є основою у зціленні від психічних захворювань [530, c. 57].  

Прикладом наслідування для справжнього медичного працівника є 

Флоренс Найтінгейл – медична сестра, яка зробила величезний внесок у 

реорганізацію медичної служби та стала уособленням толерантності, доброти 

та любові до пацієнтів. Найтінгейл Ф. відіграла вирішальну роль у становленні 

медсестринства в світі, адже їй належить організація загону «сестер милосердя» 

під час Кримської війни (1854 рік), відкриття школи медичних сестер при 

лікарні Св. Томаса в Лондоні (1860 рік) та створення програм з підготовки 
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медсестер (введення теоретичного та практичного навчання). Часто видатну 

медсестру згадують як жінку з лампою в руці, бо саме вона піклувалася за 

пораненими та рятувала життя в брудних і темних приміщеннях, які були 

абсолютно непридатні для пацієнтів, але її доброта та вогник в руці були для 

хворих як символ надії та життя. Саме ці події призвели до визнання професії 

медсестри в суспільстві [48, с. 10]. Клятва Ф. Найтінгейл з’явилася у 1893 році 

та була створена в ім’я та на честь великої медсестри [527, c. 22]; ця клятва є 

відображенням її поведінки, особистих якостей та комунікації [48, c. 46; 266]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) – міжнародна організація, 

що поєднала 150 країн. Її мета – сприяння та контроль за забезпеченням 

охорони здоров’я населення в світі. Існує шість питань, які контролює ВООЗ: 

підтримка країн у доступному та безпечному догляді населення; профілактика 

неінфекційних захворювань (особливо в країнах з низьким прибутком); 

збереження та введення здорового способу життя; зменшення та лікування 

інфекційних захворювань, епідемій; проведення досліджень, критичне 

оцінювання ситуації в країнах, фінансова і технічна підтримка; надання 

освітньої інформації та підготовка спеціалістів для роз’яснювальної роботи 

[131].  

Основні принципи роботи організації визначені в Статуті ВООЗ, який був 

прийнятий у 1946 році в Нью Йорку. У статуті головний акцент зосереджений 

на загальнолюдських цінностях, а саме: здоров’я – це стан повного фізичного, 

психічного та соціального добробуту людини; право кожної людини – це 

доступність медичних послуг та медичне піклування на високому рівні; 

здоров’я людей – основоположне завдання кожної країни; захист та 

профілактика здоров’я населення – найбільша цінність та досягнення кожної 

країни; відсутність однакової рівності у захисті від інфекційних хвороб всіх 

людей – проблема для всього світу; основоположне завдання організації – це 

здоровий розвиток дітей; інформування людей з будь-якої теми, пов’язаної зі 

здоров’ям – важливе завдання організації; уряд кожної країни повинен бути 

відповідальним за здоров’я нації [223, c. 1].  

Вважаємо, що головне завдання міжнародних організацій та спільнот – це 

турбота про людство, яке виражається у створенні нових вакцин проти 

невиліковних хвороб, покращенні життя хронічнохворих, обмін знаннями для 

уникнення дезінформації серед вчених і лікарів, допомога країнам з низьким 

рівнем життя для зменшення ризику епідемій та покращання ситуації. Аналіз 

статуту ВООЗ демонструє важливість та актуальність звернення особливої 

уваги на ці та інші глобальні проблеми, а акценти комунікативної підготовки 

медиків зосереджено на забезпеченні доступності медичних послуг та рівному 

ставленні до кожного пацієнта. 

Загальна Декларація прав людини ООН була прийнята в 1948 році, в 

Парижі. Цей документ є міжнародним відображенням прав і свобод усіх людей. 
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У ньому утверджуються важливі загальнолюдські стандарти: кожна особистість 

народжується вільною та має рівні права; люди повинні ставитись один до 

одного однаково, незалежно від статі, раси, національності, релігії, соціального 

статусу чи політичних поглядів; кожний має право на життя, свободу та захист; 

рабство чи будь-яка дискримінація забороняється та засуджується; кожна 

людина має право на висловлення своєї точки зору; кожний має право отримати 

медичний догляд, допомогу та піклування; кожна мати і дитина повинні 

одержати спеціалізоване піклування та догляд, кожна дитина повинна мати 

однаковий соціальний захист тощо [523, c. 1–8; 42].  

Зазначимо, що важливим аспектом цієї декларації є повага людських прав 

та свобод, бо ефективність комунікації залежить від рівноправності усіх 

учасників спілкування.  

Лісабонська декларація про права пацієнта була прийнята в 1981 році 

Всесвітньою медичною асамблеєю у Лісабоні, удосконалена у 1995 р. та 

відредагована у 2005 році. Ця декларація відображає основні принципи 

взаємовідносин медичних працівників з пацієнтами, зокрема основні права 

пацієнтів: право на обслуговування та медичну допомогу на високому рівні; 

право вибору (кожний пацієнт має право обрати будь-якого лікаря чи лікарню); 

право на власне рішення (пацієнт має право на інформованість для прийняття 

рішення щодо терапії чи будь-яких процедур, які стосуються лікувального 

процесу); права пацієнтів без свідомості (лікарі повинні намагатися врятувати 

життя таких пацієнтів та знайти рідних чи знайомих хворого); пацієнт повинен 

бути абсолютно проінформований щодо його стану здоров’я, а якщо це 

неможливо, медик повинен завжди діяти в інтересах хворого; будь-які 

процедури чи лікування при небажанні пацієнта можуть виконуватися лише в 

умовах, що відповідають етичним нормам чи закону; будь-яка інформація, яка 

стосується здоров’я чи лікування пацієнта, повинна бути лікарською 

таємницею; право на знання (кожна людина має право знати про профілактику 

захворювань, особисту гігієну та здоровий спосіб життя); право на почуття 

власної гідності (будь-яке лікування повинно проходити у великій повазі до 

пацієнта); право на релігію (кожний пацієнт має право на одержання медичної 

допомоги, підтримки та догляду, за необхідності пацієнт може одержати 

релігійну підтримку) [541, c. 1–6]. 

Вважаємо, що Лісабонська декларація про права пацієнта є важливою 

нормативною основою формування комунікативної культури студента-медика, 

адже орієнтує його на налагодження правильних взаємостосунків з пацієнтом, 

повагу до нього, його рішень і вибору тощо. 

 Європейський кодекс медичної етики був прийнятий у 1987 році на 

міжнародній конференції медичних професійних асоціацій та пройшов 

редакцію в 1995 році. Важливими вимогами цього документа є такі: жодний 

медик не повинен допускати дискримінацію пацієнтів, незалежно від раси, віку, 
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релігії, національності, соціального статусу чи політичних поглядів; у жодному 

разі медик не може заподіяти шкоду хворому; медик не може нав’язувати своїх 

політичних, релігійних, філософських чи моральних поглядів; медик повинен 

попереджати хворого про можливі побічні ефекти лікування; медичний 

працівник повинен завжди пам’ятати про конфіденційність та гарантувати 

інформаційну безпеку пацієнту; використання сучасних девайсів, комп’ютерів 

та інших електронних носіїв для збору інформації може негативно вплинути на 

почуття безпеки та конфіденційності у пацієнта, отже цим видом роботи 

повинен займатися конкретний робітник; медики повинні завжди з повагою 

ставитись до життя, безпеки та права вибору пацієнта [413, c. 1–7].  

Отже, Європейський кодекс медичної етики доводить необхідність поваги 

до прав пацієнта та зобов’язань кожного медика. Актуальність комунікативної 

культури медичного працівника підтверджується базовими елементами: 

інформаційна безпека, толерантність та повага до пацієнта. 

 Конвенція про права дитини – важливий міжнародний нормативно-

правовий акт, прийнятий у 1989 році Організацією Об’єднаних Націй. У цьому 

документі утверджується право кожної дитини на життя, здоровий розвиток, 

батьківське піклування, допомогу і захист, висловлення своєї точки зору, 

піклування та догляд, повноцінне і достойне життя, навіть в умовах фізичної чи 

розумової неповноцінності. Кожна країна повинна приділяти велику увагу 

профілактичним засобам, обміну інформацією та знанням для допомоги та 

лікування дітей [225, c. 15; 53]. Отже, права дітей захищаються на 

міжнародному рівні, і обов’язком кожної країни є створення всіх умов для їх 

правильного розвитку та уникнення будь-якої небезпеки. У формуванні свого 

стилю спілкування майбутні медики повинні завжди пам’ятати про уразливість 

дітей та додержання основних вимог конвенції про права дитини. 

 У Венеціанській декларації з медичної освіти, прийнятій Міжнародною 

медичною асоціацією в 1991 році, акцентується на важливих питаннях, які 

стосуються освіти медичних працівників: навчальні заклади та державні 

установи несуть відповідальність за якість освітніх послуг медичної освіти; 

навчальні програми повинні надавати широкий спектр підготовки для 

майбутніх лікарів (догляд за хворими, робота у закладах охорони здоров’я, 

клінічна підготовка, наукова та викладацька діяльність); кожен студент 

повинен відповідально підійти до вибору факультету, звертаючи увагу на свої 

індивідуальні особливості; при цьому стать, расова і національна 

приналежність, віросповідання або політичні погляди не повинні братися до 

уваги; підготовку медиків необхідно проводити у співпраці з національними 

медичними асоціаціями; основою підготовки медиків є критичне мислення та 

самоосвіта; навчання студентів важливо зосередити на діагностиці та 

терапевтичному догляді пацієнтів; відбір студентів у навчальні заклади має 

враховувати такі фактори як розумові здібності, мотивація, навчання в 
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загальноосвітніх закладах та риси характеру; післядипломна освіта є значним та 

важливим продовженням у становленні майбутніх медиків; завдання медичних 

закладів (коледжів, університетів, медичних асоціацій) – відповідально 

ставитися до вдосконалення медичних працівників [239].  

 Вважаємо, що у Венеціанській декларації з медичної освіти визначені 

базові компоненти формування комунікативної культури кожного медика, а 

саме – розвиток критичного мислення, мотивація та самоосвіта. Критичне 

мислення дає новий погляд на існуючу проблему, мотивація впливає на 

саморозвиток студента, а самоосвіта – на постійну роботу над своїми 

комунікативними навичками та вміннями. 

 Декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі є одним із значних 

нормативних документів, що був прийнятий Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я в Амстердамі у 1994 році. У документі звертається увага на те, що 

кожна країна може мати абсолютно різні системи охорони здоров’я, 

законодавчу базу, економічну ситуацію, соціальні, культурні та етнічні 

цінності, але спільним повинно бути ставлення до пацієнтів [136, c. 3]. Кожний 

пацієнт повинен мати право на: повагу, безпеку, визнання його психічного і 

фізіологічного станів, урахування релігійних, культурних і філософських 

поглядів; інформованість про стан здоров’я, результати аналізів, динаміку 

хвороби, можливість ускладнень; письмову згоду – пацієнт вправі дати 

письмову згоду чи відмовитись від будь-якої процедури чи рішення, яке 

стосується його здоров’я; конфіденційність – будь-яка інформація щодо стану 

здоров’я чи захворювання не може бути оприлюдненою навіть після смерті 

пацієнта; право на обслуговування та лікування, незважаючи на соціальний 

статус та фінансові можливості пацієнта; право на скарги – пацієнт може 

поскаржитися на будь-яке порушення чи неякісне обслуговування [136, c. 9 –

 14]. 

 Близькою до вищезазначеного документа є Європейська хартія пацієнтів, 

прийнята в 2002 році, у Римі. У документі наводяться чотирнадцять базових 

прав пацієнтів: право на профілактичні заходи, право на доступність, право на 

інформацію, право на згоду, право на свободу вибору, право на приватність і 

конфіденційність, право на повагу до часу пацієнтів, право на дотримання 

стандартів якості, право на безпеку, право на інновацію, право на попередження 

по можливості страждань і болю, право на індивідуальний підхід до лікування, 

право на подання скарги та право на компенсацію [261, c. 11; 92]. 

 Вважаємо, що суттєвим компонентом комунікативної культури медика є 

забезпечення права пацієнта на індивідуальний підхід, що передбачає вибір 

стилю спілкування, який буде прийнятним для конкретного пацієнта. 

Важливим документом є Міжнародний кодекс професійної етики 

Міжнародної ради медсестер (International Council of Nurses Code of Ethics for 

Nurses) – заснованої у 1899 році організації, що поєднала 130 національних 
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медсестринських асоціацій та 16 млн. медичних сестер з усього світу [538]. Цей 

документ прийнятий у 1953, перероблений і доповнений у 2012 році [494, с. 1].  

За Міжнародним кодексом професійної етики існують чотири основні 

обов’язки медичних працівників: зберігати здоров’я, запобігати 

захворюванням, відновлювати здоров’я та полегшувати страждання. Також 

невід’ємною етичною основою медсестринства визначена повага людських 

прав, які включають культурні права, право на життя і вибір, повага людської 

гідності та право на поважне лікування [494, с. 1; 48, с. 45–46]. 

До основних складових Міжнародного кодексу відносять такі:  

1. Медсестри та пацієнти. Найперший обов’язок для медсестри – це 

піклування за тими, хто цього потребує. Під час надання допомоги медсестри 

додержуються людських прав, цінностей, звичок, вірувань кожної особистості, 

родини та спільноти. Медичні сестри бережуть лікарську таємницю та все, що 

стосується особистої інформації пацієнта. Основні цінності, важливі в роботі 

медичної сестри, − повага, відповідальність, співчуття, надійність, чесність. 

2. Медсестри та практична діяльність. Медичні сестри намагаються 

формувати та підтримувати культуру практичної діяльності, заснованої на 

етичній поведінці та відкритому діалозі. 

3. Медсестри та професія. Медичні сестри, діючи через професійні 

організації, беруть участь у створенні позитивного відношення до їх професії, 

зберігаючи безпечні, справедливі соціально-економічні умови медсестринства. 

4. Медсестри та колеги. Медичні сестри підтримують поважні відносини 

з колегами й медичними працівниками інших галузей [494, c. 2–4]. 

Зауважимо, що Міжнародний кодекс професійної етики є орієнтиром для 

формування комунікативної культури студентів-медиків, що може розглядатися 

і на національному рівні, адже багато країн адаптували та доробили цей 

документ з урахуванням національних особливостей, потреб і традицій. 

Більшість асоціацій, органів та державних установ стежать за його 

виконанням. Наприклад, Комітет з етичних питань Американської асоціації 

медичних сестер (ANA) у 1980 році розробив план дій, у зв’язку з чим державні 

асоціації медичних сестер можуть контролювати виконання Міжнародного 

етичного кодексу, а в Об’єднаному Королівстві Головна рада медичних сестер 

(the Central Council for Nursing) у 1989 році надрукувала офіційні поради для 

його додержання [163, c. 125]. Це свідчить про важливість дотримання 

медичним персоналом усіх норм та правил професійної етики.  

Взірцем доброти, співчуття та медичної деонтології на міжнародному 

рівні є діяльність міжнародної організації «Червоний Хрест і Червоний 

Півмісяць». Статут цієї організації є підґрунтям у формуванні загальної та 

комунікативної культури медиків, адже в ньому визначені найважливіші якості 

медичного працівника: толерантність, відвага та гуманність [471]. 
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Отже, аналіз міжнародних нормативно-правових документів свідчить, що 

повага до життя, здоров’я, прав і свобод особистості є неодмінною цінністю 

медичного працівника та важливим складником його комунікативної кільтури, 

незалежно від економічної чи політичної ситуації і країні.  

Велика Британія та США додержуються основних вимог та норм, які 

функціонують на міжнародному рівні. Водночас, міжнародні документи є 

підґрунтям для створення національних нормативних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків. Тож зосередимо увагу на 

державних нормативних документах, стандартах та офіційних рекомендаціях, 

які регламентують формування комунікативної культури студента медичного 

коледжу Великої Британії та США. 

 У 2000 році уряд Британії опублікував план Національної служби 

охорони здоров’я (The National Health Service), який визначив основні стратегії 

формування комунікативної культури студентів-медиків, а саме: пацієнт – 

найважливіша особистість в лікувальному процесі; основою ефективної 

комунікації є вміння не говорити з пацієнтом, а чути та слухати його [496, 

c. 88].  

У 2004 році у доповіді «Комунікативні уміння для підготовки лікарів: 

оновлена інформація» («Communication skills education for doctors: an update») 

Британський департамент медичної освіти окреслив сучасні тенденції 

формування комунікативної культури і запропонував рекомендації для 

навчання комунікації майбутніх лікарів та інших медиків [165, c. 3]. 

Зокрема, у доповіді містяться рекомендації, які стосуються професійно-

медичної комунікації: демонструйте динамічний перехід від однієї 

комунікативної ситуації до іншої; головні якості – пристосованість, 

відповідальність і повне залучення; обдумуйте та плануйте результат; 

спілкування – взаємодія, діалог залежить від обох мовців; обдумуйте різні 

моделі; надавайте можливості пацієнту проявляти лідерські якості та почуття 

«роботи в команді»; для одужання пацієнта головною умовою є правильна 

організація: поради лікаря та інших медичних працівників, які дбають про стан 

хворого; при високому рівні сформованості комунікативних навичок більш 

вірогідно точне з'ясування проблеми пацієнта та подальше її вирішення; 

комунікативна культура дозволяє налагодити правильні стосунки пацієнта з 

лікарем, уникнути помилок в лікуванні; для швидшого одужання важливе 

виконання порад лікаря; тренування ситуацій «лікар-пацієнт» має значний 

вплив на покращання результату комунікації, вивчення симптомів і фізичного 

стану хворого; при прийнятті рішень необхідно враховувати побажання та 

погляди пацієнта; правильно сформовані комунікативні навички дозволяють 

знаходити ефективний спосіб вирішення в складних ситуаціях; при впевненій 

позиції лікаря (медика) під час спілкування зменшуються скарги пацієнтів; 

основні моделі спілкування повинні вивчатися у навчальних закладах; 
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важливим є постійне тренування комунікативних навичок; незнання і 

неправильно сформовані комунікативні навички виявляються в різних 

ситуаціях, для їх уникнення варто надавати конструктивні пояснення, 

інформувати пацієнта в зрозумілій формі та дослухатися до його думок; 

неправильна поінформованість пацієнта може спричинити непорозуміння між 

ним і лікарем; неволодіння достатньою інформацією про хворобу або умови 

одужання не повинно бути причиною для непорозуміння і неправильного 

спілкування між пацієнтом і лікарем; причиною невдалого спілкування може 

бути стрес або людські почуття; уникайте мовленнєвого бар'єра [165, с. 4–21]. 

Також наводяться такі поради для студентів-медиків: пам'ятайте, що 

спілкуватися з пацієнтами, їх рідними та зі своїми колегами варто логічно, 

структуровано та зрозуміло; уникати складних ситуацій допоможуть 

тренування різних ситуацій як пацієнта, медичного працівника, колеги; не 

треба забувати, що пацієнт може спілкуватися в різній формі та манері; 

пам’ятайте про індивідуальні особливості кожного хворого: його соціальний, 

культурний і етнічний рівень та фізичний стан; спілкуйтесь з пацієнтами, які не 

володіють англійською, за допомогою перекладачів; важливими для прийняття 

рішення в складних ситуаціях, для озвучення «поганих новин», роботи з 

тяжкохворими та психічнохворими є тренування студентів в усній, письмовій 

та електронній комунікації; використовуйте різні методи та прийоми; 

тренуйтесь у розумінні невербальної мови; зрозумійте, в якій ситуації 

необхідно поділитися інформацією з іншими спеціалістами; використовуйте 

свої знання в тренуванні проблемних ситуацій і питань; пам'ятайте: 

комунікативна культура – невід'ємна складова вашого професіоналізму; 

правильно сформовані комунікативні навички допоможуть у взаєморозумінні з 

пацієнтами і колегами [165, с. 4–21].  

 У 2007 році Служба національної безпеки пацієнтів (the National Patient 

Safety Agency) визначила комунікативні труднощі як значний фактор впливу на 

результат лікування пацієнта [197, c. 35]. 

 У 2012 році Міністерством охорони здоров’я Об’єднаного Королівства 

було опубліковано документ, який відображає основні стратегії та новий погляд 

на медсестринську роботу в країні (Top nurses announce new strategy to build 

culture of compassionate care across the NHS). У його підготовці брали участь 

близько 9000 медичних сестер, акушерок, медичних працівників, пацієнтів. 

Остаточний текст документа уклали очільник медсестринства в Англії (CNO) 

Д. Каммінгс (J. Cummings) і директор з медсестринства Департаменту охорони 

здоров’я (Department of the Health) В. Бенетт (V. Bennett) разом з експертною 

комісією системи охорони здоров’я (NHS Commissioning Board). 

У цьому нормативному акті йдеться про шість основних цінностей (6С), 

які є важливими під час роботи кожної медсестри: піклування, співчуття, 

мужність, комунікація, компетентність, обов’язок. Секретар департаменту 
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Д. Хант (J. Hunt) доводить необхідність нових підходів для роботи медичного 

персоналу: «Ми хочемо зробити все, що тільки можемо, для підтримки наших 

працівників, які піклуються про пацієнтів, і ці нові підходи допоможуть нам. 

Медсестри, акушерки та медичні працівники мають одну із найвимогливіших 

та найчуттєвіших функцій в системі охорони здоров’я та соціального 

піклування, а отже вони викликають повагу та підтримку» [508, с. 2]. 

Основні цілі зазначеного вище документа: створення максимально 

сприятливого середовища для покращання результатів лікування хронічно 

хворих пацієнтів; турботливе ставлення в щоденному догляді та при виконанні 

процедур; надання високоякісної допомоги; формування лідерських якостей у 

студентів; підготовка та забезпечення медичних установ високоякісними 

спеціалістами; позитивне налаштування на роботу медичних сестер [296, с. 1]. 

Для реалізації зазначених цілей передбачено такі заходи: підтримка всіх 

медиків на офіційному рівні та підготовка до кожної взаємодії з пацієнтами для 

покращання їх здоров’я і сприятливого існування; рекомендація службам 

довіри публікувати звіти, які відображають поради щодо формування 

комунікативної культури медика (у контексті теорії організації), 

використовуючи зворотний зв'язок з медсестрами і пацієнтами; розвиток 

заходів для роботи з дітьми, молодими людьми й «уразливими групами 

населення» в усіх відділеннях, включаючи хворих зі слабоумством; розвиток 

для палатних менеджерів, керівників та медсестринських директорів нової 

лідерської програми, яка повинна базуватися на реалізації шести основних 

цінностей (6C), що зазначалися раніше; впровадження 6С в медсестринську та 

акушерську освіту навчальних закладів та підготовку медиків; гарантії того, що 

комплектація університетської програми для студентів-початківців буде 

базуватися на цінностях та моральному відношенні; сприяння використанню 

6С, цінностей та морального відношення на всіх рівнях підготовки та ділової 

характеристики медичних сестер, акушерок та медичних працівників 

(майбутніх медиків та тих, хто вже давно працює); робота з національними 

організаціями для налагодження більш потужних заходів для гарантування 

ефективної підготовки, комплектації та роботи працівників з надання 

підтримки, піклування і покращання здоров’я; розвиток національної програми 

у визначенні організацій та команд, які є найкращим прикладом у реалізації 6С 

[296, с. 1]. 

На наш погляд, даний документ є важливою нормативною основою 

формування комунікативної культури медика, адже він засвідчує, що медичний 

працівник Британії повинен бути носієм зазначених цінностей, чітко 

виконувати свої обов’язки, мати лідерські якості та вміти працювати в команді, 

організовувати роботу інших.  

 Робота медичних сестер у Великій Британії організовується й 

регулюється Медсестринсько-акушерською радою (NMC). Основні функції 
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ради: контроль і організація діяльності медсестер та акушерок в Англії, Уельсі, 

Шотландії та Північній Ірландії; захист громадського здоров’я; встановлення 

стандартів освіти, підготовка та робота медсестер і акушерок; контроль за 

якісним виконанням обов’язків медичних працівників [394].  

 Студент британського медичного коледжу повинен знати, що для 

отримання реєстрації у Медсестринсько-акушерській раді (NMC) існують певні 

стандарти, які стосуються формування комунікативної культури студентів 

медичних коледжів. У переліку основних стандартів зазначено: «комунікативні 

навички та вміння кожної медсестри повинні бути на високому рівні, що 

обов’язково потрібно для результативного міжособистісного спілкування. 

Стиль комунікації завжди повинен базуватися на таких принципах як 

безпечність та ефективність, з почуттям поваги та співчуття, що виявляється у 

задоволенні потреб пацієнта. Медсестри повинні використовувати широкий 

спектр стратегій, включаючи усі можливі технології…» [151, c. 24].  

Як зазначено в стандартах Медсестринсько-акушерської ради, 

компетентність студента медичного коледжу повинна бути організована в 

чотирьох сферах: професійні цінності; комунікація та міжособистісні навички; 

медсестринська практика та прийняття рішень; лідерські якості, лідерство та 

робота в команді [465, c. 7]. 

 Отже, сформовані професійні цінності, комунікативні навички та вміння є 

обов’язковою нормативною вимогою для всіх студентів медичних коледжів 

Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Для 

результативної взаємодії медика з пацієнтом необхідно використовувати 

ефективні технології, які сприятимуть покращання роботи та подоланню 

комунікативних проблем.  

 Важливим нормативним документом, обов’язковим для кожної медсестри 

та акушерки в Британії, є «Кодекс медсестринсько-акушерської ради». 

Документ прийнятий у 2008 році та відображає стандарти поведінки, 

функціональні обов’язки, етику та деонтологію медсестер Великої Британії. У 

кодексі визначені такі вимоги до роботи медичного персоналу: індивідуальний 

підхід у догляді та піклуванні за пацієнтом; дотримання лікарської таємниці; 

уважне ставлення до потреб та прохань пацієнтів; надання інформації в 

доступній для пацієнта формі; повага до прав та індивідуальних особливостей 

пацієнта; вміння співпрацювати з колегами для отримання результату, 

дотримання закону і стандартів країни [490, c. 1–7]. Отже, в кодексі зазначені 

важливі компоненти комунікативної культури студента медичного коледжу.  

 Щорічний звіт Медсестринсько-акушерської ради відображає основні 

проблеми в медсестринському догляді та стратегічні завдання на наступний рік. 

У звіті за 2014 рік опубліковані цілі на період 2015-2020 роки, зокрема ті, які 

стосуються комунікативної підготовки студентів медичних коледжів: 

проведення роз’яснювальної кампанії серед медсестер для уникнення 



 

 

74 

 

комунікативних труднощів у роботі з пацієнтами, використання 

медсестринського кодексу як основи у налагодженні довірливих 

взаємостосунків з пацієнтом, публікація функціональних обов’язків медсестер 

та створення студентського форуму для зменшення комунікативних проблем у 

майбутньому [144, c. 18–19]. 

 На національному рівні у кожній країні є асоціації медичних працівників, 

які дбають про ефективну роботу та якість надання медичних послуг. 

Британська асоціація медичних сестер (British association of nurses) є частиною 

Міжнародної ради медсестер. Особливу увагу необхідно звернути на основні 

нормативні документи цієї організації.  

Важливим документом, який відображає комунікативні проблеми, є 

«Норми для підготовки роботи в практичній діяльності» (Induction and Training 

and CPD Policy). Основними завданнями Британської асоціації медсестер 

визначені: виконання своїх обов’язків відповідно до законодавчих актів, які є 

актуальними в цей період, проведення профілактичних заходів серед населення, 

вміння справлятися зі скаргами від пацієнтів, вміння адекватно реагувати на 

будь-які критичні ситуації, дотримання лікарської таємниці та 

конфіденційності при роботі з будь-якою інформацією, яка стосується 

лікувального процесу [305, c.1-5]. 

Одна із впливових організацій Великої Британії − Королівський коледж 

медсестринства: професійне об’єднання медсестер, акушерок, асистентів 

медсестер та приблизно 35000 студентів різних закладів медичної освіти. 

Стосовно етичної поведінки медичної сестри у коледжі використовується 

поняття «почуття власної гідності». Йдеться про почуття особистої цінності 

медичної сестри як людини і як професіонала, що, у свою чергу, дозволить 

медичному працівнику відчувати повагу до пацієнтів, їх родин, колег та 

медичних сестер-студентів, та до тих, хто помер [243, c. 45]. 

Королівський коледж надає широку інформацію про основні принципи 

роботи медичних сестер, які є актуальними для всіх медиків Британії: принцип 

А – медичні сестри лікують кожного хворого з почуттям гуманності, співчуття, 

розумінням усіх потреб пацієнтів, виконуючи свої обов’язки до всіх пацієнтів 

однаково; принцип В – медсестри несуть повну відповідальність за свої дії та 

ставлення до пацієнтів, свої дії вони повинні узгоджувати з пацієнтами та 

їхніми рідними в постійному узгодженні з законом; принцип С – медичні 

сестри повинні постійно слідкувати за безпечністю лікування пацієнта; 

принцип D – медсестри повинні постійно стежити роз’яснювальну роботу з 

приводу лікування та піклування, надаючи повну інформацію з приводу 

обраного шляху лікування пацієнту та його рідним; принцип Е – медичні 

сестри – центр комунікативного процесу, вони оцінюють, фіксують та 

рапортують з приводу лікування та піклування, керуються основними 

принципами клятви Гіппократа, на скарги реагують чітко та ефективно; 
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принцип F – медсестри повинні мати сучасні знання та навички, повністю 

розуміти індивідуальні потреби пацієнта; принцип G – медичні сестри повинні 

працювати в команді з іншими працівниками лікарні, будучи впевненими, що 

лікування та піклування пацієнта проходить в постійній координації та 

співпраці усіх працівників; принцип H – медсестри повинні постійно 

працювати над собою та своїм вдосконаленням [501]. 

У документі, виданому під керівництвом Королівського коледжу 

медсестринства (Royal College Nursing) у 2011 році, зазначено, що комунікація 

під час взаємодії з пацієнтом, обмін інформацією, прийняття скарг, аналіз 

різних ситуацій (інцидентів) та відношень з пацієнтом є основними елементами 

формальної комунікації [197, c. 35]. 

 Британські вчені Ф. Бьорнард і П. Джілл (P. Burnard, P. Gill) 

зосереджують увагу на обов’язковому врахуванні у роботі медика національних 

особливостей пацієнтів. Наприклад, спілкуванню з британськими пацієнтами 

властиві: постійне вживання виразів «привіт» чи «до побачення» кожного разу, 

як медик відвідує пацієнтів; вживання виразів «будь-ласка» та «вибачте», які 

використовуються настільки часто, що британці навіть не звертають увагу на ці 

слова, бо вони звучать автоматично під час надання будь-яких послуг 

(наприклад, після кожного запитання та відповіді); любов до питань типу «How 

are you?» або «How do you do?» (незалежно від рівня відношень, статі та віку), а 

розмови про погоду – це одна із тем, з чого взагалі починається будь-який 

діалог. Це так зване фатичне спілкування може допомогти пацієнту почуватися 

комфортно, але якщо воно надто довге, то може навпаки спантеличити хворого. 

«Фатичне спілкування – це комунікація заради спілкування…», привід для 

початку розмови. Важливим фактом є те, що британці дуже поважно 

відносяться до думки співрозмовника. Вони дослуховують до кінця, лише потім 

виражають свою думку, чекають на свою чергу [193, c. 33–40]. 

 Можна зазначити, що така етична особливість британського менталітету є 

добрим прикладом для наслідування, адже робить бесіду більш приємною для 

обох співрозмовників. Коли пацієнт напружений та переживає за стан свого 

здоров’я, саме розмова «ні про що» може відволікти його. А повага до думки 

іншого – необхідна норма поведінки у будь-якому суспільстві. 

 Британська вчена Л. Діксон (L. Dixon) підтверджує важливість 

комунікативної підготовки медиків та визначає відповідні рекомендації для 

студентів. По-перше, йдеться про лексику, адже медицина має специфічну 

термінологію, і не кожний пацієнт в змозі її розуміти. Вчена стверджує, що 

спочатку необхідно назвати медичний термін, а потім пояснити його. По-друге, 

зазначається, що фатальною помилкою для медичного працівника може бути 

непорозуміння: не можна перебивати хворого; бажано застосовувати контакт 

очей, хитнути головою, якщо ви в чомусь з ним згодні; варто робити нотатки 

при спілкуванні, щоб задокументувати розмову. По-третє, при розмові з 
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пацієнтом необхідно пересвідчитися, що ваша інформація – чітка та легка для 

розуміння; перед тим, як почати розмову, варто добре спланувати власні думки 

[256]. 

Вважаємо ці поради слушними для формування комунікативної культури 

медичних працівників. На жаль, контакт очей, увага, роз’яснення фактів, 

чіткість викладання думок часто лишаються поза увагою співрозмовників.  

 Отже, аналіз законів, стандартів, статутів і рекомендацій державних 

організацій свідчить про розробленість нормативних основ формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів Великої Британії на 

національному рівні.  

 Логіка нашого дослідження доводить необхідність відповідного аналізу 

національних нормативно-правових актів, які впливають на формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів у США.  

Підготовка студентів в американських медичних коледжах регулюється 

на державному рівні Національним комітетом наглядових рад штатів з 

медсестринства (National Council of State Boards of Nursing), який налічує 

медсестринські ради в 50 штатах. У Медсестринській постанові (NPA) 

Національною радою зафіксовані стандарти та норми підготовки медичних 

сестер усіх штатів: клієнто-центрований підхід; урахування фізіологічного, 

психологічного та соціального факторів при огляді та обстеженні пацієнта; 

зосередження на командній роботі; формування навичок вирішення проблем та 

критичного мислення [436, c. 38]. Зауважимо, що критичне мислення, командна 

робота та навички вирішення проблем є базисом у формуванні комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США.  

У 2012 році Національний комітет наглядових рад штатів з 

медсестринства опублікував правила для медсестер усіх рівнів. До основних 

стандартів професійної діяльності медсестри відносять обов’язки, моделі 

поведінки та правила, які стосуються комунікативної культури: медик повинен 

спілкуватися з пацієнтом чи з колегою відповідно до ситуації (вчасно та 

доречно), стежити за станом пацієнта, його реакцією на терапію (лікування), 

змінами у самопочутті, враховувати потреби та будь-які побажання пацієнта; 

поважати індивідуальність пацієнта і захищати його права, думку та рішення; 

брати участь у навчанні пацієнта та його родини правильного способу життя та 

профілактики захворювань. Медсестри, які мають ліцензію для практичної 

діяльності (LPN/VN), повинні додержуватися таких стандартів: виявлення 

чесності і справедливості у своїй діяльності, відповідальность за вчинки, 

діяльність, компетентність, рішення та поведінку [360, c. 1–2].  

Можемо констатувати, що визначені на національному рівні стандарти 

комунікативної взаємодії медичного працівника з пацієнтом передбачають 

продумане та ефективне спілкування, дбайливе ставлення і відповідальність 

медсестри від початку лікувального процесу до одужання пацієнта. 
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Для дипломованої медсестри (RN) основними стандартами поведінки 

визначені ті характеристики, що і для медсестри, яка має ліцензію (LPN). 

Додається лише, що медсестра повинна виявляти уміння та компетентність у 

навчанні та практичній діяльності [360, c. 2].  

Виділимо правила, які стосуються комунікативної культури 

дипломованої медсестри: вона має використовувати на практиці теорію 

вирішення проблем, критичного мислення, клінічний огляд та обстеження для 

встановлення правильного діагнозу і прийняття правильного рішення; повинна 

визначати реакцію пацієнта на лікування, догляд і медикаментозне втручання, 

потребу в альтернативних медикаментах, у спілкуванні чи консультації з 

іншими медиками; переглядати при потребі план догляду за хворим. 

Спілкування або консультування з іншими медиками є обов’язковим в таких 

ситуаціях: занепокоєння пацієнта, стан хворого, реакція пацієнта на лікування, 

значні зміни у стані пацієнта [360, c. 3].  

На основі документа «Культурна компетентність для підготовки 

медичних сестер-бакалаврів» (Cultural competency in baccalaurate nursing 

education), виданого Американською асоціацією медсестринських коледжів 

(Association of American Medical Colleges) у 2008 році, виділимо основні 

стратегії розвитку професійно-медичної комунікації. 

За свідченням аналізованого документа, Америка докладає значних 

зусиль щодо зменшення дискримінації в медичному догляді та піклуванні. До 

населення, що відчуває медичну нерівність, входять расові, етнічні меншини, 

соціально-економічно нестабільне та сільське населення [230, c. 1]. На наш 

погляд, прагнення надати рівні можливості усім пацієнтам є великою 

перевагою системи охорони здоров’я США. Хоча є в зазначеному аспекті й 

певні недоліки. Це, зокрема, стосується медичного страхування, адже багато 

американців потерпають від відсутності страхування або від того, що воно не 

повністю покриває витрати на лікування. 

Як зауважено в документі, соціальна справедливість – одне з провідних 

завдань при підготовці медиків. Соціальна справедливість передбачає, що люди 

мають доступ до переваг справжнього лікування, а забезпечення культурно-

компетентного піклування про «вразливих пацієнтів» – моральний обов’язок 

медсестер [230, c. 2].  

Вважаємо, що вищезазначені категорії є важливими у формуванні 

комунікативної культури студента медичного коледжу, адже в їх основу 

покладено гуманність. Це поняття повинно бути базисним у формуванні 

професійних якостей та взагалі професіограми медичної сестри. 

У документі зазначається, що комунікація – важливий компонент у 

підготовці студента медичного коледжу, а основними функціями 

медсестринської комунікації є: вміти визначати діагноз, тип пацієнта та будь-

які особливості для ефективної комунікативної взаємодії; інформувати 
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пацієнтів та їх рідних про здоровий спосіб життя та профілактику захворювань; 

впливати на ефективність лікувального процесу, тобто докладати всіх зусиль 

для одужання пацієнтів; заспокоювати та підбадьорювати пацієнтів у разі 

потреби, бути оптимістично налаштованим, що обов’язково допоможе 

пацієнтам в одужанні, іншими словами, надавати психосоціальну допомогу [56, 

c. 46, 59-60]. Це доводить багатофункціональність комунікативної культури 

майбутніх медсестер. 

Одна із особливостей американської медичної комунікації полягає у тому, 

що США – країна з великою кількістю етносів, культур та націй, які складають 

єдине суспільство. Майбутній медик повинен враховувати всі ці особливості, 

адаптуватися до міжнаціонального комунікативного світу, включатися в 

активні процеси глобалізації та інтеграції, що характерні для сучасності. 

У продовженні аналізу нормативних основ формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів США важливо дослідити етичний 

кодекс, розроблений Американською асоціацією медсестер (American Nurses 

Association). Зауважимо, що ця організація є частиною Міжнародної ради 

медсестер, але кодекс відповідає законодавчим нормам та стандартам, які є 

обов’язковими саме для американських медиків [216].  

Значний акцент у підготовці студентів медичних коледжів зроблений на 

комунікативній культурі та взаємодії з пацієнтами, які знаходяться в тяжкому 

стані або невиліковно хворі: навчання та інформування пацієнтів та їх родичів 

про особливості лікувального процесу; підбадьорювання пацієнтів; моральна 

підтримка хворих та їх родичів у прийнятті правильних рішень; надання порад 

та рекомендацій, які будуть доцільні в конкретній ситуації, підготовка пацієнтів 

до сприйняття «поганих новин» [216, c. 7]. 

Серед основних практичних рекомендацій щодо етики сучасного 

медичного працівника американськими лікарями виділяють такі: пам’ятайте, 

що пацієнтом можете бути Ви або будь-хто з Вашої родини; спілкуючись з 

пацієнтом, відрекомендуйтесь, поясніть свою мету, потисніть руку, якщо це 

зручно пацієнту; звертайтеся до пацієнта поважно («Міс», «Місіс», «Містер»), 

але не називайте його за прізвищем; двері палати не повинні бути відчинені; 

впевніться, що пацієнту зручно та комфортно під час огляду та спілкування; 

виробіть свій власний стиль у наданні порад; будьте готові дати відповідь та 

пораду у складній ситуації; зовнішній вигляд лікаря має бути охайним та 

консервативним; комунікація – головна складова медицини та частина 

повсякденної роботи; будьте готові до письмового та усного спілкування, 

умійте запитувати інформацію у пацієнта та ділитися інформацією з ним; 

правильно сформовані комунікативні навички – повсякдення медичного 

працівника; від них залежать взаємостосунки в колективі та задоволення потреб 

пацієнтів; давайте можливість висловлюватися пацієнту; підбадьорюйте його за 

допомогою «теплих» слів, а також використовуйте невербальний вид 
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спілкування; під час комунікації плануйте розмову у формі діалогу, ставте 

запитання; пам’ятайте, що не тільки знання можуть вирішити проблему, адже 

такі цінності як любов, дружба, хоробрість і співчуття є важливими 

компонентами лікування; співчуття – одна із головних якостей медичного 

працівника; співчувайте хворому [453].  

 З метою практичної реалізації теоретичних знань американські вчені 

К. Роздаль та М. Ковальські (C. Rosdahl, M. Kowalski) надають студентам-

медикам поради, які є умовою ефективної терапевтичної комунікації. Згідно з 

ними, медична сестра повинна:  

- заспокоїти пацієнта й оформити історію хвороби; забезпечити приватну 

атмосферу, повагу прав пацієнта та його особистого простору; особливу увагу 

приділяти контакту очей (отже, медичній сестрі необхідно бути на рівні очей); 

бути уважним слухачем; берегти лікарську таємницю і поважати будь-яку 

отриману від пацієнта інформацію; починати терапевтичну комунікацію із 

загальної інформації, лише потім, коли у пацієнта виникне почуття довіри, 

ставити складні запитання; пристосовувати рівень мовлення до рівня пацієнта; 

демонструвати великий інтерес до відповідей пацієнта; використовувати мову 

знаків у разі, якщо пацієнт має проблеми зі слухом чи голосом; попросити 

дозволу доторкнутися до пацієнта, перед тим як почати виконувати процедуру; 

залучити до розмови родину, якщо пацієнт цього бажає; особливу увагу 

медична сестра повинна звертати на повторення слів, наголоси або інтонації у 

пацієнта під час терапевтичної комунікації; постійно пам’ятати про особливості 

культурної або національної належності пацієнта; намагатися не писати під час 

комунікації, а проявляти велику увагу до спілкування з пацієнтом [486, c. 482]. 

 Вважаємо, що вищезазначені рекомендації демонструють важливість 

формування комунікативної культури медика, адже є відображенням кропіткої 

щоденної праці та взаємодії з пацієнтом, його рідними та колегами.  

 На регіональному рівні нормативні основи формування комунікативної 

культури студентів-медиків представлені нормами, стандартами та правилами, 

які затверджені на рівні штатів, регіонів та територій. 

Почнемо аналіз з Великої Британії. Важливо констатувати, що Об’єднане 

Королівство є членом Європейського Союзу, а, отже, визначними пріоритетами 

держави є основні напрямки розвитку всієї Європи, зокрема й освіти як 

важливої складової кожного суспільства [105, с. 103]. У Великій Британії 

управління освітою здійснюється на двох рівнях – центральному та 

локальному, що пов’язано з адміністративним поділом країни на графства 

(Англія та Уельс), області (Шотландія) та округи (Північна Ірландія). 

Стандарти встановлюються на рівні міністерств [90, с. 141–142]. 

Отже, необхідно дослідити, як у цих адміністративних одиницях на рівні 

міністерств охорони здоров’я стандартизується та регулюється формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів.  
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Необхідно зазначити, що на місцевому рівні використовують ті стандарти 

формування комунікативної культури, які розроблені на національному та 

«територіальному» рівнях (Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії). 

Одна із установ, щоконтролює медичний догляд та соціальне піклування 

в Англії – це Комісія з управління та контролю якості медичних послуг (Care 

Quality Commission). Ця комісія розробила стандарти з догляду та піклуванню 

за пацієнтами, яких повинні дотримуватися майбутні медики: індивідуальний 

підхід у лікуванні та догляді; вираження поваги та однакового ставлення до 

всіх пацієнтів, незалежно від статусу та походження; додержання 

конфіденційності; ознайомлення пацієнтів з лікувальним процесом для надання 

згоди на будь-яку процедуру; безпечні умови лікування та догляду; ставлення з 

повагою до скарг пацієнтів; максимальне намагання задовольнити їх потреби  

[492]. Наведені стандарти є обов’язковими для дотримання в усій Англії. Вони 

ґрунтуються на гуманних принципах, деонтологічній моделі та етичному 

кодексі, отже, спрямовані на підвищення комунікативної культури медиків. 

Актуальність формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів підтверджують державні організації омбудсменів. Наприклад, в 

Англії омбудсмен звітував про основні причини скарг пацієнтів: погану 

роз’яснювальну роботу або незадовільні (неповні й нечіткі) відповіді медиків. У 

своїх щомісячних звітах омбудсмен зазначає, що організації покращують 

документацію, звітний процес і працюють над покращанням комунікативних 

навичок та вибачаються за погану роботу у зменшенні скарг [197, c. 35]. У звіті 

омбудсмена за 2013 рік зазначається, що медики проводять мало 

роз’яснювальної роботи та не достатньо інформують пацієнтів [488, c. 39–40]. 

Міністерством охорони здоров’я та соціального забезпечення Уельсу 

затверджені стандарти, які є легітимними та обов’язковими для медичних 

сестер на всій території цієї частини Британії. Наведемо основні положення 

стандартів, які відображають комунікативну спрямованість: обговорення з 

пацієнтом плану заходів, які належать до лікувального процесу; опрацювання 

скарг пацієнтів, які відносять до медсестринського догляду та комунікативних 

навичок; постійна взаємодія з пацієнтом; робота над помилками для зменшення 

комунікативних скарг пацієнтів [306, c. 7–8].  

Вважаємо, що наведені стандарти є чітким орієнтиром для формування 

комунікативної культури майбутніх медиків. Особливу увагу необхідно 

звернути на активну роботу над скаргами пацієнтів і над самовдосконаленням, 

адже кожна ситуація потребує готовності до непередбачуваності, прийняття 

складних рішень, «холодного розуму», рішучості та відповідальності.  

Шотландським Міністерством охорони здоров’я та соціального 

забезпечення розроблені стандарти, в яких визначено сім основоположних 

категорій для роботи медичних сестер, а саме: повага, конфіденційність, право 

вибору, захист, доступність, рівність та індивідуальність [495].  
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Зазначимо, що ці категорії є фундаментальними у налагодженні 

ефективних взаємостосунків медика з пацієнтом. По-перше, повага та 

конфіденційність – це провідні норми медичної етики, бо ще Гіппократ 

стверджував важливість лікарської таємниці та поваги до пацієнта. По-друге, 

права вибору, захисту і доступності медичної допомоги відповідають 

міжнародним нормативним актам, які захищають права пацієнтів в усіх країнах. 

І на останок, рівність всіх пацієнтів та індивідуальний підхід відповідають 

національним правовим актам, що доводить необхідність додержання цих 

категорій на практиці. Проте, за даними шотландських державних організацій 

омбудсменів, які розглядають скарги приватних осіб на державні установи, у 

2010 році комунікація та конфіденційність знову очолили список основних 

скарг на службу охорони здоров’я [197, c. 35].  

Стандарти, розроблені урядом Північної Ірландії, не відрізняються від 

стандартів Шотландії, а лише доповнені однією категорією – згода, яка означає, 

що кожна процедура повинна вібуватися за бажанням пацієнта [37, c. 6–7]. Звіт 

омбудсмена Північної Ірландії у 2010-2011 роках зосереджений на необхідності 

роз’яснювальної допомоги пацієнтам, чіткості в наданні інформації та 

критичного ставлення до своєї роботи [363, c. 35]. 

Отже, регіональний рівень управління освітою у Великій Британії 

поданий у межах її територіальних частин. Відповідними міністерствами 

держави розроблені й затверджені стандарти, що відповідають міжнародним 

нормам (рівність, право вибору, захисту, індивідуального підходу та поваги).  

Аналізуючи регіональні нормативні основи формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у США, зазначимо, що у кожному штаті 

є медсестринська рада, якою розроблені норми та стандарти для підготовки 

студентів-медиків. Ми дослідили нормативні акти 25 штатів: Аляска, Арізона, 

Арканзас, Вермонт, Вірджинія, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Каліфорнія, 

Канзас, Кентуккі, Колорадо, Луїзіана, Меріленд, Міннесота, Міссіссіппі, 

Монтана, Небраска, Невада, Нью-Джерсі, Огайо, Оклахома, Пенсильванія, 

Техас, Юта (стандарти формування комунікативної культури див. у додатку Б).  

Узагальнюючи проаналізовані документи, зазначимо, що регіональні 

стандарти США базуються на національних і підтверджують, що 

основоположним у роботі з пацієнтом є налагодження довірливих стосунків, які 

ґрунтуються на повазі та додержанні прав кожної людини (право на життя, 

свободу, безпеку, догляд і піклування), своєчасній допомозі, толерантному і 

гуманному ставленні, деонтології та комунікативній культурі медичного 

працівника. Спільними положеннями стандартів усіх визначені: індивідуальний 

підхід до пацієнта; повага до прав, думки, рішення і поглядів пацієнта; захист 

пацієнта від будь-якої можливої загрози, дискримінації чи зневажливого 

ставлення; додержання лікарської таємниці; використання комунікативних 

навичок з урахуванням конкретної ситуації; використання критичного 
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мислення; формування навичок міжкультурної та терапевтичної комунікації, 

озвучення «поганих новин», прийняття рішення, лідерства і самостійності, 

командної роботи, інформування, роз’яснювальної та просвітницької 

діяльності; е-мейл листування та обмін данними. 

Статистичні дані свідчать, що комунікативна культура медиків США не 

завжди задовольняє потреби пацієнтів. У 2008 році зафіксовано, що 17 % усіх 

скарг пацієнтів стосуються низького рівня сформованості комунікативних 

навичок медичних працівників [224, c. 412–413]. Це свідчить про необхідність 

постійного самовдосконалення і розвитку медиків. 

 Проаналізуємо нормативні документи, які стосуються формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів Великої Британії та 

США на інституційному рівні.  

Владні повноваження у сфері вищої освіти Великої Британії мають 

університетські ради з фінансування вищої освіти (в Англії, Уельсі, Шотландії), 

які розподіляють між університетами урядові асигнування. До 1997 року вони 

здійснювали академічний якісний аудит, проте наразі ситуація змінилася. 

Агенство якісної гарантії займається аудитом в Англії та Уельсі, в Північній 

Ірландії контроль над фінансами та академічною якістю здійснює Лондон, а в 

Шотландії ці повноваження виконує університетська рада [90, с. 142].  

На нашу думку, вищезазначений факт дає право стверджувати, що 

нормативні акти, норми, стандарти у Великій Британії створюються на 

національному рівні та на рівні міністерств усіх урядів Об’єднаного 

Королівства. Під час аналізу нормативної бази університетських рад виявлено, 

що інституційний рівень представлений навчальними програмами. 

Дослідження норм і правил медичних коледжів Великої Британії підтверджує 

стурбованість навчальних закладів загальним рівнем культури студентів та 

значущість комунікативної культури для майбутніх професіоналів. Про це 

свідчить і наявність комунікативно спрямованих дисциплін, які детальніше 

будуть проаналізовані в п. 2.2. Що ж стосується стандартів формування 

комунікативної культури студентів, то вони не дістали значного розвитку в 

статутах чи нормативно-правових документах медичних коледжів. Отже, на 

інституційному рівні формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів Британії відбувається за допомогою навчальних курсів та дисциплін. 

Порівняльний аналіз нормативної бази медичних коледжів у США 

засвідчує, що значна частина відповідних повноважень знаходиться у вищих 

навчальних закладах Америки. «…ВНЗ виступає самостійним гравцем, 

суб’єктом на ринку освітніх послуг, а якість освіти більшою мірою стає сферою 

відповідальності окремого ВНЗ, ніж держави» [90, с. 143].  

Зосередимо увагу на статутах медичних коледжів, в яких зроблено акцент 

на формуванні комунікативної культури студентів. Для цього ми 

проаналізували нормативну базу 20 закладів медичної освіти: державний 
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муніципальний коледж Бевілл, державний університет імені Алкорна, коледж 

Каліфорнія у Сан Дієго, коледж імені Кларксона, коледж медсестринства і 

медичних професій університету Південної Індіани, медсестринські коледжі 

університетів штатів Флоріда та Кентуккі, коледж Чоффі, Колумбійський 

коледж медсестринства, медсестринська школа державного університету 

Валдости, медсестринська школа Південно-західного університету штату 

Джорджія, муніципальний коледж в Месі, муніципальний коледж Південної 

Алабами, університети Західний Мічиган, Маунт Сент Мері, Хемлін та 

Центральний Арканзас, медсестринська школа в Бронсоні, медсестринські 

школи університетів штатів Канзас та Міннесота.  

Порівняльний аналіз дозволяє стверджувати, що особливих відмінностей 

у формуванні комунікативної культури студентів цих закладів не існує, адже 

підґрунтям для університетських стандартів є норми, затверджені на рівні 

штатів, а вимоги до комунікативної культури штатів формуються на основі 

національних статутів та кодексів. Отже, можемо говорити про вертикальний 

підхід у затвердженні нормативної бази для формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів. Основними стандартами (вміннями, 

навичками) комунікативної культури студентів-медиків є: повага до прав 

пацієнтів, їх поглядів та походження, унікальності особистості; формування 

лідерських якостей, навичок критичного та аналітичного мислення, почуття 

відповідальності; робота над самовдосконаленням, зосередження на етичному 

кодексі майбутнього медика, акцент на клієнто-центрованому підході, потребах 

пацієнта; тренування навичок роботи в команді, розв’язання ситуаційних задач, 

навичок вирішення проблем, міжособистісної комунікації, етичного ставлення 

до пацієнтів, навичок холістичної медицини, викладацьких вмінь, 

просвітницької діяльності, міжкультурної комунікації, формування навичок 

теорії організації та тайм-менеджменту (див. додаток В). 

Можемо зробити висновок, що у Великій Британії та США значну увагу 

приділено формуванню комунікативної культури студентів медичних коледжів. 

Це підтверджується нормами та стандартами, визначеними на міжнародному, 

національному, регіональному та інституційному рівнях (їх порівняльний 

аналіз уточнено в додатку Г). Про це свідчать також емпіричні методи 

дослідження (див. додаток Д). 

Отже, системно-структурний аналіз нормативних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків дозволяє констатувати, що 

нормативна база міжнародного рівня є стратегічно важливим підґрунтям, за 

допомогою якого встановлені обов’язкові норми комунікативної культури 

медиків не лише Великої Британії та США, а й більшості країн світу (повага до 

прав, походження, раси, національності кожної людини тощо). Національний 

рівень в обох країнах відображає важливі стандарти роботи медиків, визначені 

державою. Нормативні основи регіонального рівня у Великій Британії 
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представлені документами міністерств охорони здоров’я Англії, Уельсу, 

Шотландії та Північної Ірландії, а у США існують стандарти, розроблені 

наглядовими радами штатів. Інституційний рівень представлений статутами 

(США) і навчальними програмами (Велика Британія, США) закладів освіти, де 

визначено перелік комунікативних умінь та навичок, якими повинні володіти 

студенти.  

Порівняльний аналіз дозволяє констатувати, що існує певна різниця в 

стандартах Великої Британії та США: у США зосереджено увагу на 

теоретичних основах комунікативної підготовки студентів медичних коледжів 

(теорія організації, робота в команді, навички критичного та аналітичного 

мислення, вирішення проблем, піраміда Маслоу тощо), а у Великій Британії 

більше увагу приділено медичній етиці та деонтології.  

Спільним для обох країн є формування навичок міжособистісної, 

міжкультурної комунікації та ефективної взаємодії з пацієнтом; зроблено 

акцент на формуванні комунікативної культури, що базується на гуманному 

ставленні, високому професіоналізмі та комунікативних навичках.  

Вищезазначені документи підтверджують, що на законодавчому рівні 

медичні служби Британії та США проводять кропітку роботу із задоволення 

медичних потреб усіх верств населення, проте проблема формування 

комунікативної культури студентів-медиків залишається актуальною. 

 

 

2.2. Змістові основи формування комунікативної культури студентів 

у медичних коледжах Великої Британії та США 

 

Змістові основи формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах Великої Британії. Міжнародний рейтинг кращих 

університетів світу свідчить про високий рівень підготовки британських та 

американських медиків. Зокрема, за даними 2014 року було визначено 201 

найкращу медичну школу світу; 48 з них розміщені в США, а 25 – у Великій 

Британії [507]. 

Для визначення змістових та процесуальних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків у досліджуваних країнах ми 

проаналізували навчальні програми і плани 60 медичних закладів Об’єднаного 

Королівства та США. 

Розпочнемо аналіз із визначення змістових основ формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії.  

Сайт «Медсестринська підготовка в Об’єднаному Королівстві» (Nurse 

Training in the UK) надає факти про те, що навчальний план підготовки 

студентів на 50 % складається з теоретичного курсу та на 50 % із практики в 

лікарнях або інших охоронооздоровчих закладах. Теоретичний курс може бути 
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закінчений на 3–4-му році денної форми навчання, що, як правило, залежить від 

дисциплін та освітнього рівня, який планує одержати студент-медик. Студент-

заочник буде вчитися від чотирьох до шести років. Багато медичних сестер 

мають право поєднувати своє навчання із набуттям фаху соціального 

працівника. Після проходження теоретичного курсу студенти одержують 

диплом медсестри з вищою освітою (the nursing diploma in higher education). Це 

дозволяє майбутнім медикам подати заявку на одержання реєстрації в 

Медсестринсько-акушерську раду (Nursing and Midwifery Council), після чого 

вони можуть почати свою практичну діяльність [257]. Вважаємо розподіл на 

теоретичний та практичний курси доцільним, адже основою для практичних 

навичок є теоретичні знання, а найкращий спосіб засвоєння теорії – практика. 

З метою структурно-логічного аналізу змістових основ у програмах та 

навчальних планах закладів медичної освіти виявлено дисципліни, що 

застосовуються для формування комунікативної культури студентів. У 

результаті аналізу з'ясовано, що формування комунікативної культури 

студентів-медиків відбувається згідно з такими підходами: монопредметний, 

поліпредметний та міжпредметний. 

Монопредметний підхід передбачає формування комунікативної культури 

студентів у межах вивчення певної навчальної дисципліни, мета якої 

безпосередньо спрямована на формування комунікативних умінь та навичок, 

що залежать від особливостей лікувального процесу і вікових, фізіологічних, 

культурних особливостей пацієнта.  

Аналіз навчальних планів та програм свідчить, що монопредметний 

підхід застосовується у закладах медичної освіти Великої Британії не часто. 

Зокрема, такий підхід використано у Школі медичних наук університету 

Ліверпуль (School of Health Sciences the University of Liverpool) в Англії, в якій 

підготовка студентів відбувається упродовж трьох років. Програма включає 

основні клінічні та соціально-гуманітарні предмети, серед яких виділяється 

дисципліна «Комунікація та медсестринство в терапії» (Communication and 

therapeutic relationships). Основний акцент зроблено на дослідженні впливу 

поведінкових теорій особистості на здоров'я та етіологію захворювань [386]. Як 

відомо, на життя та здоров'я особистості впливають зовнішні та внутрішні 

процеси, а тому дослідження цих факторів допоможуть у здійсненні 

ефективного лікування. Але комплексна терапія можлива лише за умови 

високого професіоналізму медика, комунікативної майстерності та гуманності, 

тому не дивно, що ця теорія є фундаментальною для підготовки медиків. 

Поліпредметний підхід, що відображає формування комунікативної 

культури студентів у декількох навчальних дисциплінах, є більш застосованим 

у навчальних планах Великої Британії. Наведемо приклади. 

В університеті Суонсі (Swansea University) в Уельсі навчальний план із 

підготовки медсестер для роботи з дорослими ([176]), дітьми ([178]) та 
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психічно хворими ([182]) складається з таких дисциплін: «Медичні 

маніпуляції», (Manual handling), «Деонтологія: уникнення насильства та агресії» 

(Violence and Agression Passport), «Основи медсестринства» (What is nursing), 

«Медсестринський процес» (Introduction to the fundamentals of nursing practice), 

«Підготовка до медсестринської практики» (Introduction to professional practice), 

«Громадське здоров'я: профілактика та популяризація здоров'я» (Health 

promotion and public health), «Лідерство та менеджмент в медсестринстві» 

(Leadership and management) та ін.  

Про застосування поліпредметного підходу свідчить наявність кількох 

комунікативно спрямованих дисциплін, зокрема: «Деонтологія: уникнення 

насильства та агресії», «Громадське здоров'я: профілактика та популяризація 

здорового способу життя» та «Лідерство і менеджмент в медсестринстві». 

Дисципліна «Деонтологія: уникнення насильства та агресії» є однією із 

пріоритетних у формуванні гуманності, людяності, етичного відношення до 

пацієнта, гуманістичних моральних цінностей та орієнтацій та взагалі 

комунікативної культури медиків [528, c. 1–2]. Мета дисциплін «Громадське 

здоров'я: профілактика та популяризація здорового способу життя» і 

«Лідерство та менеджмент в медсестринстві» – підготувати студента до 

просвітницької діяльності; нести відповідальність за прийняті рішення; 

володіти лідерськими якостями та організовувати роботу інших. Акцент 

зроблено на формуванні комунікативних навичок, які закладають фундамент у 

професіоналізмі медика, а зазначені завдання дисциплін є відображенням 

теоретичних основ формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів [294, c. 3–4; 324, c. 1–2]. 

У Медичному коледжі університету Глазго (University of Glasgow) в 

Шотландії деякі навчальні дисципліни безпосередньо пов’язані з формуванням 

комунікативної культури студентів: «Громадське медсестринство» (Community 

nursing), «Профілактика та популяризація здорового способу життя» (Health 

promotion), «Етика» (Ethics) [385]. Зазначається, що студенти зможуть на 

практиці закріпити свої знання з клінічних та соціальних дисциплін, найти 

відповідь на деякі етичні та моральні питання, тобто особливості роботи в будь-

якому відділенні та з різними пацієнтами. Цілі вищезазначених дисциплін 

підтверджують, що неможливо проводити роз’яснювальну роботу, не 

володіючи добре розвиненими навичками комунікації.  

Школа медсестринства та акушерства університету Селфорд (School of 

Nursing and Midwifery of university of Salford) в Англії проводить підготовку 

студентів за спеціальністю «Медсестра для роботи з дорослими» рівня бакалавр 

(Nursing / RN Adult). Завдання цієї спеціальності − урахувати всі необхідні 

аспекти роботи з пацієнтами, а саме: визначити основні функціональні 

обов’язки медсестри для роботи з населенням, формувати самостійність у 

прийняті рішень у практичній діяльності, доглядати та дбати за психічним та 
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фізичним здоров’ям пацієнтів, формувати навички взаємодії з хворими і 

колегами та визначити основні принципи сімейної медицини.  

На вирішення комунікативних завдань спрямовано кілька навчальних 

дисциплін. Мета дисципліни «Взаємовідносини: основні поради» (Human 

Relationships and Introduction to Counselling) − формування комунікативних 

умінь, навичок – усього, що стосується комунікації та професійних відносин 

[381]. Дисципліна відображає правила, норми етикету та рекомендації, що 

допоможуть у налагодженні стосунків, адже реалізовані комунікативні уміння 

та навички є способом вираження думок та обміну інформації між людьми. 

Мета дисципліни «Основи практичної діяльності (для роботи з дорослими)» 

(Introduction to the Field of Practice (Adult)) − зосередити увагу на таких аспектах 

як комунікація, навички міжособистісного спілкування та вирішення проблем, 

які є основоположними в медсестринстві [381].  

Можемо зробити висновок, що у навчальному плані Школи 

медсестринства та акушерства університету Селфорд комунікація посідає 

важливе місце, і поліпредметний підхід є підтвердженням цього, оскільки у 

навчальних цілях декількох дисциплін простежується спрямованість на 

формування окремих компонентів комунікативної культури (теорія вирішення 

проблем та деонтологічна модель).  

Звернемося до навчального плану однієї з медичних шкіл Уельсу − 

Школи медсестринства та акушерства університету Кардіфф (School of 

Nursing and Midwifery of university of Cardiff). Цей заклад пропонує одержати 

спеціальність медсестри для роботи із психічно хворими пацієнтами (Mental 

Health Nursing). Важливо зазначити, що комунікація є одним із базисних 

елементів під час роботи з даною групою пацієнтів.  

Навчальний план складається з дисциплін, завданням яких є формування 

етичного ставлення до пацієнта, що базується на законах, деонтологічній 

моделі та комунікативних рекомендаціях. Мета спеціальності − розвиток 

обізнаності у різноманітності фізичного статусу та розроблення методів 

підтримання здоров’я, дослідження стратегій для роботи з пацієнтами, які 

дискримінуються в суспільстві та мають статус «стигма» (тавро ганьби) [342]. 

У цілях навчальних програм зазначено, що значну увагу необхідно 

приділити формуванню комунікативних навичок студентів. Cпрямованість на 

формування комунікативної культури представлена завданнями кількох 

дисциплін − «Взаємовідносини: комунікація та командна робота» (Developing 

Effective Professional Relationships through Communication and Team Working) і 

«Лідерство та менеджмент в організаційній теорії» (Leadership and Management 

in Health Organisations). Мета дисципліни «Взаємовідносини: комунікація та 

командна робота» − розвиток фундаментальних принципів ефективної 

комунікації, яка є необхідною у налагодженні взаємовідносин між медиком та 

пацієнтом. Ефективність комунікативних навичок безпосередньо впливає на 
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роботу колективу, командну співпрацю та догляд за пацієнтом. Адже саме 

комунікативна культура допомагає медикам лікувати та ефективно взаємодіяти 

з пацієнтами. Значну увагу слід звернути на завдання дисципліни «Лідерство та 

менеджмент в організаційній теорії» − формування самостійності у прийнятті 

рішень, комунікативних навичок, використання теоретичних основ 

комунікативної культури для роботи з пацієнтами та мінімізація ризиків при 

спілкуванні з пацієнтами [342]. 

Під час аналізу навчальних програм Школи медсестринства та 

акушерства університету Кардіфф виявлено, що комунікативна культура є 

важливим акцентом у підготовці студентів будь-якої спеціальності, що 

підтверджується ще однією спеціальністю − медичні сестри для роботи з 

дорослими пацієнтами. Як зазначається у паспорті навчальної програми, 

«медична сестра для роботи з дорослими пацієнтами повинна захоплюватися 

своєю роботою, бути талановитою, з інтелектом та почуттям відповідальності, 

добрими моральними якостями, співчуттям, почуттям гумору, терпінням та 

розумінням. Одним із ключових напрямків її роботи є вирішення проблем, 

надання порад та правильне поводження в різних ситуаціях (наприклад, при 

зміні стану здоров’я пацієнтів), а використання критичного, аналітичного 

методів та ретельного формування клінічних навичок є шляхом до 

висококваліфікованого піклування як важливого компонента роботи медичної 

сестри [532]. 

Дисципліни для вивчення є такими самими, як і у попередній 

спеціальності, тому можемо констатувати, що перелік предметів 

комунікативної спрямованості не залежить від медичної спеціалізації. Це 

доводить, що у британській системі освіти існують чітко сформовані вимоги 

для медичних працівників, які повинні кваліфіковано виконувати свої 

обов’язки, використовуючи комунікативні знання, вміння і навички. Це 

відображено у завданнях навчальних програм, у яких проблема комунікації 

посідає одне з провідних місць. 

Підготовку фахівців для роботи з дітьми пропонує Школа медичних наук 

університету Сіті, в Лондоні (School of Health Sciences of City University 

London). Підготовка студентів розрахована на три роки, а комунікативно 

спрямованими дисциплінами є: «Медсестринський догляд та турбота за 

пацієнтом» та «Лідерство і менеджмент у медсестринській діяльності» [203]. 

Аналіз навчального плану дозволяє зазначити, що базисним у підготовці 

медика є навички медсестринського догляду й турботи за пацієнтом, 

ефективність яких залежить від комунікативних умінь медика. Вважаємо, що 

важливим є вивчення міжособистісних взаємовідносин на першому курсі, яке 

стає фундаментом у подальшому формуванні комунікативної культури 

майбутніх медиків. Особливу увагу зосереджено на формуванні лідерських 

навичок, які допомагають студенту відповідати за прийняті рішення та бути 
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самостійним у конкретних ситуаціях. Цей підхід є прикладом поліпредметного 

розподілу дисциплін. 

Значно частіше формування комунікативної культури студентів 

передбачено сукупним змістом елементів (навчальних тем) декількох 

предметів, що відображає міжпредметний підхід. Цей підхід застосовано у 

більшості проаналізованих навчальних закладах Великої Британії, наприклад на 

факультеті медсестринства та акушерства імені Флоренс Найтінгейл 

коледжу Кінгс, у Лондоні (The Florence Nightingale Faculty of Nursing and 

Midwifery at King’s College London). 

Одна з спеціальностей, що пропонується в цьому закладі, − 

медсестринство з реєстрацією (Nursing with regisrtation). Структура програми 

передбачає: формування професійних знань та навичок для практичної 

діяльності; вивчення біологічних наук, медсестринства для роботи з дорослими, 

принципів та практики медичного дослідження; формування навичок 

прийняття рішень та лідерства в системі догляду за хворими, теорій та 

практичних навичок у медсестринстві для роботи з дітьми і т. д. [387].  

 Як бачимо, у програмі немає окремого предмета, спрямованого на 

формування комунікативної культури студентів, проте цей напрям 

представлено як елемент змісту низки предметів. Наприклад, простежується 

спрямованість на формування клінічних навичок, взаємозалежних із 

комунікативними уміннями та навичками; особлива увага зосереджується на 

розвитку лідерських якостей, командної роботи та навичок прийняття рішень; 

обов’язковим структурним елементом при підготовці медиків є розвиток 

моральних цінностей та гуманістичного ставлення до пацієнтів тощо. 

Упродовж третього року підготовки студенти зможуть реалізувати теоретичні 

знання на практиці, під час проходженя переддипломної практики. Отже, цей 

навчальний план підтверджує важливість холістичного підходу в підготовці 

медиків, оскільки саме холізм дозволяє комплексно дослідити будь-який процес 

чи явище, зосередити увагу на всіх елементах комунікативної культури. 

Школа медсестринства та акушерства університету Де Монтфор 

(School of Nursing and Midwifery De Montfort University) в Англії готує медичних 

сестер для роботи з дітьми та психічно хворими (Nursing (Mental Health and 

Child)). У навчальному плані представлено декілька дисциплін, в яких зроблено 

акцент на формуванні комунікативної культури: «Етика: права людини» 

(Human rights and ethics), «Налагодження взаємовідносин між пацієнтами та 

медиками» (Working in partnership with service users and carers) та дисциплін, в 

яких простежуються комунікативні елементи: «Професійні обов'язки» 

(Professional responsability), «Характеристика основних навичок у практичній 

діяльності» (Skills for evidence for professional practice), «Холістичний підхід у 

медсестринстві» (Holistic nursing interventions) [378, 228]. 
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Аналіз паспорта навчальних програм названих дисциплін дозволяє дійти 

висновку, що вони відповідають міжнародним та національним стандартам 

комунікативної культури студентів, орієнтуючи медиків на додержання прав; 

рівноправність усіх пацієнтів, доступність медичного догляду і піклування, які 

є загальноприйнятими нормами будь-якого цивілізованого суспільства.  

Аналіз навчального плану Школи медсестринства та акушерства 

університету Вест Лондон (School of nursing and Midwifery University of West 

London) дозволяє припустити, що формування комунікативної культури 

представлено на міжпредметному рівні. Навчальний план спеціальності 

медсестри для роботи з розумово відсталими складається з дисциплін, що 

ґрунтуються на клінічній підготовці з урахуванням комунікативної культури 

медика: «Медсестринський догляд: практичні навички» (Essential Skills for 

Higher Education and Healthcare), «Основи медсестринської практики» 

(Fundamentals of Nursing Practice), «Захист уразливих пацієнтів» (Protection of 

Vulnerable People), «Прийняття рішень у медсестринстві» (Nursing Practice and 

Decision-making), «Лідерство та менеджмент у медсестринстві» (Leading and 

managing care services) тощо [376, c.2].  

Цей перелік є підтвердженням міжпредметного підходу. По-перше, 

медсестринський догляд ґрунтується на клінічних знаннях, уміннях та навичках 

міжособистісної комунікації. По-друге, досвід, що отримують студенти на 

практиці, є значущим у реалізації знань, тренуванні практичних навичок, а 

також у формуванні свого власного стилю роботи, спілкування, поведінки. По-

третє, зосередження особливої уваги на роботі з уразливими пацієнтами 

підтверджує, що надзвичайно складно врахувати всі можливі труднощі, які 

можуть виникнути, тому робота потребує ретельної підготовки медиків для 

формування комунікативної культури, що передбачена певними елементами 

усіх вищезазначених дисциплін. І на останок, медична діяльність вимагає 

прийняття рішень, відповідальності за свою роботу та організацію лікувального 

процесу, самостійності та управління роботою інших. 

Школа медсестринства, акушерства та соціальної роботи в 

університеті Манчестер (The School of Nursing, Midwifery and Social Work The 

University of Manchester) в Англії пропонує підготовку акушерок за 

кваліфікаційним рівнем бакалавр. Особливістю цієї спеціальності є 

надзвичайно важлива місія медичних працівників – допомога при народженні. 

До основних дисциплін комунікативного спрямування, відносять такі: 

«Громадянське здоров'я та медична рівноправність: комунікативні навички» 

(Health inequalities, public health: communication skills), «Акушерство та 

медсестринство: соціально-психологічні основи» (Sociological and psychological 

theory underpinning practice), «Менеджмент у медсестринстві» (Medicine 

management), «Лідерство в акушерстві» (Professional leadership), «Профілактика 

та популяризація здорового способу життя в сім'ях» (Promoting wellbeing for 
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families). Особлива увага зосереджена на теоретичних основах формування 

комунікативної культури (лідерство та менеджмент), комунікативних навичок, 

просвітницькій діяльності (застосування умінь вмотивовувати та 

інформовувати). Головні напрямки підготовки: налагодження партнерських 

відносин під час роботи з жінками; підтримка жінок, які мають ускладнення; 

командна робота для покращання акушерських послуг; медична рівноправність; 

акушерські функціональні обов’язки [152, c.5–7].  

Зауважимо, що формування комунікативної культури є невід'ємним 

елементом й інших дисциплін, що підтверджується цілями програми медичної 

школи. Комунікативна складова відображена у спрямованості навчального 

змісту на розвиток гуманістичних ціннісних орієнтацій і розуміння акушерками 

своєї місії; зосередженні на формуванні вмінь налагодження партнерських 

взаємовідносин в акушерській повсякденній роботі та спілкуванні з 

пацієнтками; постійному додержанні медичної етики та деонтології.  

Школа медсестринства та акушерства університету Данді (School of 

Nursing and Midwifery of Dundee University) в Шотландії готує медичних сестер 

для роботи з дітьми (кваліфікаційний рівень – бакалавр). Їх роль полягає у 

профілактиці та популяризації здорового способу життя та захисті дітей, які 

належать до уразливих груп населення. Як зазначено у паспорті спеціальності, 

фахівці цієї спеціалізації працюють із дітьми у різних відділеннях лікарень, 

центрів та інших закладах, а також із батьками та іншими родичами дітей. Тому 

медичні сестри навчаються розумінню фізичних, розумових та соціальних 

потреб своїх пацієнтів [172]. 

У навчальному плані комунікація не виділена як окрема дисципліна, хоча 

весь процес підготовки базується на вмінні правильно й ефективно взаємодіяти 

з дітьми. Основні аспекти формування комунікативної культури медсестер 

розкривають дисципліни «Основи медсестринства» (Nature of nursing), 

«Медсестринство в педіатрії: основи, принципи та практичні навички» 

(Concepts, principles and practice of children’s nursing), «Практичні навички» 

(Skills and practice) та «Психічне здоров’я» (Mental health). Обов’язковою 

нормою при підготовці студентів є додержання Етичного кодексу, а тому 

формування клінічних навичок ґрунтується на гуманістичних орієнтирах: 

повазі прав пацієнта, увазі до його точки зору, емоційному стані та побажаннях.  

У Школі медсестринства та акушерства університету імені Роберта 

Гордона (School of Nursing and Midwifery of Robert Gordon University) в 

Шотландії наголошується на важливості емоційного стану та фізичного 

здоров’я майбутніх медичних сестер. У навчальних програмах університету 

виокремлено два ключові компоненти підготовки медиків: добре здоров’я та 

риси характеру. Всі, хто відповідає за навчання майбутніх медиків (викладачі, 

адміністрація), повинні бути впевнені, що всі абітурієнти, студенти та 

випускники несуть повну відповідальність за свій психічний та фізичний стан, 
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які дозволять медику виконувати свої обов’язки безпечно для пацієнтів, 

ефективно й самостійно. Проте це не означає, що люди з різними хворобами чи 

відхиленнями в стані здоров’я не можуть вчитися і працювати медиками. 

Визначними особливостями для будь-якої медичної спеціальності вважаються 

урівноваженість, неконфліктність, чесність та надійність. Ці риси базуються на 

особистій поведінці, щодо якої перевіряються такі показники, як кримінальні 

звинувачення (судимості) чи попередження, що висуваються під час арешту 

[444, с. 1].  

Основні дисципліни, в яких зроблено акцент на комунікативній культурі: 

«Профілактика та популяризація здорового способу життя» (Health promotion), 

«Робота з інформацією» (Information effectiveness), «Клієнто-центрований 

підхід» (Person-centred practice), «Медичний догляд: клінічні навички» 

(Essential clinical nursing skills for delivering safe practice), «Етика та деонтологія 

в медсестринстві» (Develop your ethical and professional attitudes and behaviour), 

«Менеджмент та лідерство в практичній діяльності» (Management and leadership 

in practice) [444, с. 1]. Зазначимо, що в навчальному плані відсутня дисципліна, 

за допомогою якої комплексно ведеться формування комунікативної культури, 

а тому ми визначили основні дисципліни, в яких зроблено акцент на етиці та 

деонтології медика, його лідерських навичках та просвітницької діяльності. 

Можемо зробити висновок, що зміст навчання спонукає майбутнього 

медичного працівника Великої Британії бути організованим, дисциплінованим 

та відповідальним, свідомо ставитися до формування позитивних рис власного 

характеру, зокрема й комунікабельності. 

Коледж медичних та стоматологічних наук в університеті Бірмінгем 

(College of Medical and Dental Sciences University of Birmingham) в Англії готує 

фахівців-бакалаврів. Програма розрахована на три роки. Наприкінці другого 

року студент має можливість проходити чотиритижневу практику за кордоном 

або в Об’єднаному Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

Переддипломна практика, як зазначено в паспорті спеціальності, дає 

можливість одержати досвід у різноманітності культур, клінічної практики та 

особливостей роботи в системі охорони здоров’я, що принесе студентам 

користь у подальшій роботі.  

Визначено, що у навчальному плані коледжу наявні дисципліни 

комунікативного спрямування: «Громадське здоров’я» (Public health), 

«Паліативна та хоспісна допомога в медсестринстві» (Acute adult nursing), 

«Медсестринство в геронтології та геріатрії» (Nursing older people), «Медичний 

догляд: рівноправність пацієнтів» (Cultural diversity in nursing), «Лідерство в 

медсестринстві» (Leadership in nursing) [371]. Формування комунікативної 

культури представлено сукупним змістом цих дисциплін, тобто здійснено на 

міжпредметній основі, а особлива увага звернена на підготовку студентів для 

роботи з пацієнтами похилогу віку. Необхідно зазначити, що у Великій Британії 
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значна увага приділяється формуванню комунікативної культури студентів для 

роботи з пацієнтами похилого віку та психічно хворими. Про це свідчить низка 

досліджень британських вчених (Л. Боуерз (L. Bowers), Д. Бреннан 

(G. Brennan), Л. Міллер (L. Miller), Г. Уіншіп (G. Winship) [348, 478] та ін.). 

Коледж гуманітарних та соціальних наук університету Единбург 

(College of Humanities and Social Science the University of Edinburgh) у Шотландії 

пропонує чотирирічну програму підготовки медичних сестер. Як зазначено в 

програмі, для студентів-медиків важливим є вивчення принципів людських 

взаємовідносин, розвиток соціальних та комунікативних навичок, високий 

рівень емпатії. Завдання спеціальності: розвинути у студентів комунікативні 

навички (рівень комунікації загалом), лідерські якості, аналітичні навички та 

підготувати їх до роботи у будь-яких відділеннях та медичних установах [384].  

У навчальному плані коледжу простежується міжпредметний підхід до 

формування комунікативної культури студентів, що представлена низкою 

навчальних дисциплін: «Основи медсестринства: теорія та практика» (Theory 

and practice of nursing), «Прийняття рішень у медсестринському догляді» 

(Nursing care and decision making), «Медсестринський догляд за дітьми: етичні, 

нормативні, соціальні чинники» (Ethical, legal and social issues in child health). 

Під час вивчення дисципліни «Основи медсестринства: теорія та 

практика» студенти опановують професійні цінності та навички 

міжособистісної комунікації. Робота в лікувальних закладах передбачає 

застосування теоретичних основ (лідерство, менеджмент, командна робота) із 

зосередженням на комунікативній майстерності. Приділення значної уваги 

формуванню комунікативних навичок студентів на першому курсі пояснюється 

невід'ємною особливістю роботи медсестри − постійним додержанням етичного 

кодексу і нормативної бази для виконання своїх «прямих» обов’язків безпечно 

для пацієнта, зі співчуттям та з акцентом на клієнто-центрованому підході. 

Упродовж навчання студенти ознайомлюються з такими важливими 

питаннями, як конфіденційність, лікарська таємниця, гідність та повага [515, 

с. 2 ]. Зауважимо, що саме конфіденційність, лікарська таємниця, гідність та 

повага до пацієнта є елементами етичного кодексу медсестри, а тому посідають 

чільне місце у формуванні майбутнього спеціаліста.  

Мета дисципліни «Прийняття рішень у медсестринському догляді» − це 

розвиток клінічних навичок у взаємозв’язку з комунікативними уміннями та 

навичками; акцент зроблено на тому, що медики повинні пам’ятати про 

важливість налагодження взаємовідносин з пацієнтом, які будуються на повазі 

та співчутті [514, c. 1–2]. Зазначимо, що особлива увага у цій дисципліні 

зосереджена на співпраці з ментором − досвідченим та компетентним фахівцем. 

Вважаємо, що такий досвід дозволить ознайомитися з усіма тонкощами 

медсестринства, вчитись на прикладах та формувати свій стиль роботи. 
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Мета дисципліни «Медсестринський догляд за дітьми: етичні, 

нормативні, соціальні чинники» − навчити студентів враховувати всі чинники, 

що впливають на ефективність медсестринського догляду [513, c. 2]. Такий 

комплексний підхід дозволяє уникнути певних проблем і забезпечує 

додержання прав пацієнтів, етичне відношення до хворого та зосередженість на 

соціальних проблемах пацієнта, необхідність урахування яких дозволить 

професійно та відповідально виконувати медсестринські обов’язки. 

 У характеристиці навчального плану університету Единбург Непі 

(Edinburgh Napier University) в Шотландії з підготовки медичних сестер для 

роботи з дорослими (Nursing (Adult)) зазначається, що навчання студентів 

спрямовується на формування власного професійного стилю та когнітивних 

навичок, розуміння конкретної медичної сфери, реалізацію теоретичних знань 

на практиці; тренування комунікативних навичок, роботу в команді, вирішення 

проблем та прийняття рішень. Зосередженість на формуванні комунікативної 

культури простежується у таких дисциплінах навчального плану: «Соціальні 

науки в медсестринстві / акушерстві» (Social sciences applied to Nursing / 

Midwifery), «Паліативна допомога в медсестринстві (для роботи з дорослими)» 

(Healthy lives, acute adult nursing), «Холістичний підхід у медсестринстві для 

роботи з дорослими» (A holistic approach to adult nursing) [368]. Зазначені цілі 

спеціальності дозволяють стверджувати про її комунікативну спрямованість: 

зокрема, студенти ретельно опановують теоретичні основи формування 

комунікативної культури (теорію вирішення проблем, теорію лідерства, теорію 

роботи в команді). Назви дисциплін навчального плану свідчать про 

міжпредметний рівень формування комунікативної культури, за яким 

комунікативна культура не визначена окремою дисципліною, а відображена як 

елемент клінічних дисциплін. 

Вважаємо, що, по-перше, для кожного медика надзвичайно важливо знати 

права пацієнтів, а особливу увагу необхідно звертати на їх релігійні погляди 

(наприклад, у деяких релігіях заборонено робити переливання крові тощо). По-

друге, партнерські взаємовідносини з усіма учасниками лікувального процесу 

сприятимуть довірливій атмосфері та ефективній діяльності. По-третє, 

Медсестринсько-акушерським кодексом визначені основні вимоги до 

формування комунікативної культури студентів Великої Британії, а тому кожна 

медсестра у своїй роботі повинна додержуватися норм, визначених на 

державному рівні. І на останок, надзвичайно дієвим у медицині є холістичний 

підхід, що допомагає досліджувати проблему загалом як єдине ціле. Цей метод 

важливо використовувати і при формуванні комунікативної культури, що 

означає повне залучення всіх необхідних елементів. Можемо зробити висновок, 

що комунікація посідає важливе місце в навчальних планах та завданнях 

медичних коледжів Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної 

Ірландії. У дослідженні виявлено, що у закладах медичної освіти 
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застосовується монопредметний, поліпредметний та міжпредметний підходи до 

комунікативної підготовки студентів, зміст яких представлений відповідно в 

одній чи кількох самостійних дисциплінах або є елементом змісту інших 

дисциплін. Структурно-логічний аналіз змісту освіти досліджених навчальних 

закладів дозволяє стверджувати, що у навчальних планах Великої Британії 

домінує міжпредметний підхід до формування комунікативної культури 

студентів-медиків (додаток Е).  

 Змістові основи формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах США. Навчання медичних сестер у Сполучених Штатах 

Америки відбувається переважно в коледжах та медичних школах. Основну 

спеціалізацію медсестри одержують після здачі ліцензійного іспиту. 

Найважливішими стандартами для отримання диплома медика є: фізичні 

здібності, швидкість реакції, розвиненість органів чуття, комунікативні 

навички, розумові здібності, професійні навички, а також відсутність 

судимостей або фактів вживання наркотиків [517, c. 8–10]. 

У дослідженні формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів звернемося до щорічної публікації «Книга основних предметів 

спеціалізації 2014 року» («Book of majors 2014»), що надає інформацію 

стосовно всіх спеціальностей. До основних дисциплін, що вивчаються у 

медичних коледжах США, належать: «Психологія», «Анатомія і фізіологія», 

«Мікробіологія», «Хімія», «Харчування», «Основи медсестринської практики», 

«Фармакологія», «Фізична підготовка», «Медичне лідерство», «Соціологія», 

«Психічне здоров'я», «Догляд за дітьми / дорослими / геріатричний догляд», 

«Догляд за матерями, дітьми та новонародженими». Крім фахових дисциплін, 

передбачено також вивчення англійської мови, соціальних, гуманітарних та 

природничих наук упродовж перших двох років [167, c. 312]. 

 Аналіз останніх медсестринських онлайн програм для студентів (Online 

Nursing Programs) дозволяє констатувати, що в кожній програмі медичних 

коледжів спеціальну увагу приділено вивченню комунікації [392].  

Для систематизації змістових основ формування комунікативної культури 

майбутніх медиків використаємо монопредметний, поліпредметний і 

міжпредметний підходи.  

Розпочнемо аналіз навчальних планів та програм, в яких застосовано 

монопредметний підхід до формування комунікативної культури студентів.  

За навчальним планом для медичних сестер університету Хемлін (School 

of Nursing Hamline University) найбільш комунікативно спрямованою 

дисципліною є «Міжособистісна комунікація». У її змісті значна увага звернена 

на тренування комунікативних навичок та розвиток комунікативної 

компетентності, що є показником сформованості комунікативної культури і 

складається з лінгвістичної, мовної, професійної, соціокультурної та 

стратегічної компетенцій [241, c. 112].  
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Зокрема, викладач цього університету М. А. Сідоу (M. A. Seydow) до 

лінгвістичної компетенції відносить такі показники: граматику, «вокабуляр» 

або словниковий запас, вимову, структуру речення. До складу мовної 

компетенції належать: зв’язок між реченнями в логічному та зв’язному 

порядку; організація промови; використання займенників, синонімів, 

сполучників для уникнення повторів; початок розмови, зупинення, кінець 

розмови. До професійної компетенції віднесено гумористичні висловлювання, 

цілі мови (повчальну, попереджувальну, самовиражальну, переконливу); до 

соціокультурної компетенції – правила доцільності, правила ввічливості, ідіоми 

та мову образів, невербальне спілкування, знання про соціальне середовище та 

взаємостосунки. Стратегічна компетенція складається з: гарантії ефективності 

комунікації у специфічній ситуації; уникнення потенційних труднощів у 

комунікації; виправлення комунікативних помилок [241, c. 112].  

Завданнями дисципліни передбачено вивчення теоретичних основ 

комунікативної компетентності для підготовки медсестер, визначення аспектів, 

що є найбільш важливими для роботи медика, та труднощів, що можуть 

виникнути у будь-якого працівника системи охорони здоров'я під час 

спілкування з адміністрацією, пацієнтами та колегами [241, c. 6]. 

Отже, комунікативна компетентність представлена п'ятьма структурними 

компонентами. Зазначимо, що наведена структура може розглядатися як 

важливий складник цілісної комунікативної культури студента-медика.  

 У коледжі Каліфорнія в Сан-Дієго (California College San Diego) майбутні 

медичні працівники проходять програму за двадцять місяців, що дозволяє їм 

одержати диплом молодшого спеціаліста. Аналіз навчального плану дозволяє 

констатувати, що одна із дисциплін, яку вивчають студенти, є комунікативно 

спрямованою – «Комунікативне мистецтво» (Communication Art). Ця 

дисципліна фокусується на розвитку критичного мислення і комунікативних 

навичок у вербальній та невербальній сфера [339]. Основні теми для вивчення –

 міжособистісна комунікація, відносини в громаді, комунікативна мобільність 

та медична комунікація [198, c. 158]. 

Медсестринська школа університету штату Міннесота (School of 

nursing University of Minnesota) проводить підготовку медичних сестер за всіма 

освітніми рівнями (бакалавр, магіст, доктор наук із медсестринства.) У 

навчальному плані школи є дисципліна «Основи міжособистісної комунікації / 

співпраця» (Foundations of Interprofessional Communication/Collaboration), мета 

якої – навчити студентів ефективно взаємодіяти з усіма учасниками 

лікувального процесу. Акцент зроблено на уміннях обмінюватись інформацією 

з колегами, чутливо ставитися до пацієнтів, а також вчасно й чітко передавати 

дані, активно проявляти себе в командній роботі й володіти навичками усної, 

письмової та електронної комунікації [191, c. 16; 188]. Зауважимо, що в 

університеті штату Міннесота застосовано монопредметний підхід, оскільки 
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комплекне формування комунікативної культури проводиться за допомогою 

однієї навчальної дисципліни. 

Проаналізуємо навчальний план медсестринського коледжу 

університету штату Кентуккі (College of Nursing University of Kentucky) міста 

Лексингтон (Lexington). Навчання студентів ґрунтується на високоякісній 

клінічній та комунікативній підготовці, комунікативна складова якої 

представлена дисципліною «Усна та письмова комунікація» (Composition and 

Communication) [412, c. 262]. У завданнях спеціальності знаходимо 

підтвердження важливості комунікативної культури, а саме: виконуючи 

медсестринський догляд, медики повинні застосовувати лідерські навички та 

бути відповідальними, ставитися до пацієнтів із турботою та повагою; 

високоякісний догляд ґрунтується на застосуванні комунікативних навичок та 

безпечній для пацієнта манері поведінки [412, c. 263]. 

Навчальні плани Медсестринського коледжу університету штату 

Флоріда (University of Florida College of Nursing) також доводять важливість 

комунікативної культури медиків. Про це свідчить наявність комунікативно 

спрямованої дисципліни «Основи терапевтичної комунікації» (Health 

Assessment and Communication) [233, c. 1]. Мета дисципліни – застосування 

основних принципів та методик для проведення терапевтичної комунікації. 

Увага зосереджена на розвитку терапевтичних навичок спілкування та 

оцінювання здоров'я пацієнтів будь-якої вікової групи [292, c. 1–2]. 

Зауважимо, що терапевтична комунікація – це особливий вид комунікації, 

що застосовується медиками для збирання інформації, встановлення діагнозу та 

виявлення будь-яких проблем. Важливо зазначити, що терапевтична 

комунікація дозволяє холістично досліджувати стан пацієнта.  

Коледж Чоффі (Chaffey College) в штаті Каліфорнія (California) 

проводить підготовку медичних сестер за рівнем молодший спеціаліст 

(Associate Degree Nurse). Випускники, що отримують цей ступінь, повинні 

відповідально ставитися до своїх основних обов’язків – піклування й турботи 

про пацієнта. Основна мета їх підготовки – навчити студентів бути уважними 

під час піклування та догляду; основні функціональні ролі медсестри − надавач 

послуг, вчитель для пацієнта, учасник комунікації, відповідальний за турботу і 

здоров'я пацієнта та важливий учасник лікувального процесу. Завдання 

підготовки визначають основні функції та напрямки роботи медсестер рівня 

молодший спеціаліст: медсестри повинні виконувати всі етапи 

медсестринського процесу для повноцінного піклування й турботи за пацієнтом 

та його родиною; звертати увагу на будь-які загрози нормальному 

функціонуванню організму, фізичному, психологічному, духовному, 

соціокультурному станам і розвитку потреб пацієнтів; медсестри повинні 

взаємодіяти з іншими медичними працівниками для розвитку особистого стилю 

спілкування; взаємодія з медичними працівниками, пацієнтами \ родинами 
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допоможе у подоланні та вирішенні проблем; за необхідності медсестра 

повинна обмінюватись інформацією з колегами для високоякісного надання 

послуг та допомоги пацієнтам та їх родинам; медсестра повинна захищати 

інтереси пацієнта; медсестра повинна нести особисту відповідальність за свої 

дії та професійний розвиток [405]. 

Як бачимо, функції медичної сестри досить широкі й виразно свідчать 

про значущість її комунікативної культури. Про велику увагу до 

комунікативної культури студентів свідчить насамперед спрямованість на 

розвиток почуття відповідальності за свої дії, що є важливим складником 

професійної комунікації медика і при піклуванні за хворим, і при наданні будь-

якої інформації пацієнту та його рідним. Не нашкодити – одне із правил, якому 

вчить клятва Гіппократа а отже, медичний працівник повинен ставитися 

свідомо до здоров’я та життя хворого; формулювати свої думки таким чином, 

щоб кожне слово було виваженим, а невербальна мова відображала лише 

позитивне ставлення медика до пацієнта. 

Основою підготовки медсестер у коледжі Чоффі є дисципліни 

природничого, гуманітарного та соціального циклу. Дисципліни з 

медсестринства базуються на ієрархії потреб піраміди А. Маслоу та 

терапевтичної комунікації [405]. Найважливішою для формування 

комунікативної культури є дисципліна «Основи мовної комунікації» 

(Fundamentals of Speech Communication), яка є базисом у формуванні навичок 

ефективного спілкування, міжособистісної комунікації та спілкування в малих 

та великих групах [389, c. 2]. Отже, навчальна програма коледжу Чоффі є 

прикладом монопредметного підходу. 

Муніципальний коледж у Месі (Mesa Community College) в штаті Арізона 

(Arizona) здійснює підготовку медичних сестер за різними рівнями. 

Найпопулярнішим є рівень дипломованої медсестри (RN), до професійних 

обов’язків якої входять самостійний догляд та робота в команді для догляду за 

пацієнтом будь-якого віку. Медсестринська програма коледжу в Месі є 

загальною та ідентичною для всієї асоціації медсестринських програм 

муніципального коледжу в Мерікопі (Maricopa Community College Nursing) 

[416]. Аналіз паспорта спеціальності дозволяє зауважити, що основою у 

підготовці медичних сестер будь-яких рівнів є: комунікація, ведення 

документації, медсестринський процес, навчання пацієнтів, безпека пацієнтів, 

професійні стандарти та навички [489, c. 1]. 

 Навчання дипломованої медсестри триває упродовж чотирьох семестрів. 

У навчальному плані коледжів є дисципліна «Основи комунікації» 

(Composition), мета якої – формування комунікативної культури медсестер, де 

особлива увага зосереджена на тренуванні навичок усної та письмової 

комунікації [150, c. 1]. 
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Зазначимо, що підготовка медичних сестер у США є непростим 

завданням, адже йдеться не лише про набір професійних якостей. Наприклад, 

медсестра-бакалавр має право очолювати адміністративні посади і 

контролювати роботу інших, менших за рангом медичних працівників; 

забезпечувати діяльність усього відділення та нести відповідальність за стан і 

здоров’я пацієнтів. Отже, робота медичної сестри-бакалавра відбувається в 

режимі постійного спілкування. Спілкування з пацієнтами, рідними та друзями 

пацієнта, колегами, працівниками, адміністрацією – це щоденні обов’язки 

медсестри. Тож комунікативна культура є одним із найважливіших елементів її 

професіоналізму.  

Як показує паспорт спеціальностей Колумбійського коледжу 

медсестринства (Columbia College of Nursing), більшість з предметів, що 

вивчаються студентами, передбачають формування комунікативних навичок. 

Наприклад, в описі клінічних дисциплін зазначається, що важливим елементом, 

на якому базується будь-яка дисципліна, є комунікативні навички, що 

допомагають проводити комплексну клієнто-центровану допомогу [517, c. 29; 

371, с. 24]. 

Особливий акцент під час підготовки медичних сестер зосереджено на 

взаєминах медсестри і пацієнта. Так, одним із основних предметів у 

навчальному плані для підготовки медичних сестер-бакалаврів Колумбійського 

коледжу є «Міжособистісна комунікація» (Interpersonal Communication), що 

закладає основи формування комунікативної культури для роботи з усіма 

учасниками лікувального процесу. Ця дисципліна вивчається студентами на 

рівні фізіології, анатомії, мікробіології, загальної хімії, філософії та історії [517, 

c.24]. До навчального курсу підготовки медсестри, яка має ліцензію для 

практичної діяльності, входить низка основних дисциплін, до яких входять 

«Комунікація», «Лідерство», «Критичне мислення», «Етика» і т. д. [517]. Отже, 

застосовано поліпредметний підхід до формування комунікативної культури 

студентів-медиків. Наведемо інші приклади. 

У навчальному плані медсестринської школи Південно-Західного 

університету штату Джорджія (School of Nursing Georgia South Western State 

University), що розрахований на 2014–2016 роки навчання, увага акцентується 

на підготовці студентів для соціальної роботи. Про це свідчить наявність 

дисциплін «Громадське медсестринство» (Community Health Nursing) і 

«Профілактика та популяризація здорового способу життя» (Health Promotion) в 

кожному семестрі [377, с. 1–3]. Як правило, до функцій медичної сестри в 

американькому суспільстві входять просвітницька та суспільна робота щодо 

підтримки здоров’я населення. Комунікативний аспект є першочерговим у 

виконанні цих обов’язків, адже від комунікативної майстерності медсестри 

буде залежати ставлення пацієнтів до неї, а також успішність виконання 

поставлених завдань. Важливість формування комунікативних навичок 
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підтверджують завдання навчального плану, визначені пріоритетними у 

підготовці медиків. Також зазначено, що медсестра повинна постійно 

працювати над своїм удосконаленням та розвитком [519]. 

 Можемо констатувати, що формування комунікативної культури у 

навчальному закладі відбувається за допомогою поліпредметного підходу. 

Вищезазначені дисципліни безпосередньо спрямовані на формування 

комунікативної культури, майстерності спілкування з людьми. 

У навчальному плані медичних сестер-бакалаврів коледжу імені 

Кларксона (Clarkson College) наявні дві дисципліни, мета яких − підготувати 

студентів до всіх видів комунікації. Дисципліна «Комунікація: особливості 

сурдомови» (Introduction to Sign Language for Communicating with the Hearing 

Impaired) створена для підготовки медиків для роботи з пацієнтами, які мають 

вади слуху. Підготовка включає практичні заняття, де студентів навчають усіх 

тонкощів та особливостей мови жестів, розуміння та передачі мови знаків, 

комунікації та культури спілкування, методів, що застосовуються для 

формування навичок виразності та кращого сприйняття мови жестів. Особлива 

увага у коледжі зосереджена на формуванні навичок письма, для чого створена 

дисципліна «Основи письмової комунікації» (English Composition), мета якої − 

навчити студентів чітко й логічно виражати свої думки у письмовій формі 

[273].  

Про високий рівень підготовки медичних сестер у штаті Алабама 

(Alabama) свідчать навчальні плани та програми Державного муніципального 

коледжу Бевілл (Bevill state community college), де в основу навчання студентів 

покладено теорію А. Маслоу. Згідно з програмами коледжу медсестринство 

розглядається як мистецтво, адже «це наука, де холістичні потреби особистості 

медики задовольняють через використання медсестринського процесу в 

різноманітності течій та напрямів» [498, c.1]. 

Цікавим є факт, що процес навчання в коледжі Бевілл зображений у 

вигляді парасольки, основою якої є комунікація, тривалість життя, харчування, 

патологічна фізіологія, культурне розмаїття, технології, критичне мислення, 

фармакологія, нормативна база, викладання-навчання, роль медсестри. До 

каркаса парасольки входять: тривалість хвороб, людські потреби, 

медсестринський процес, медсестринство, а палиця парасольки – філософія. У 

результаті навчання випускники повинні одержати саме ці знання [138, c. 1]. 

Можемо зауважити, що комунікація – один із найважливіших напрямів 

навчального процесу цього коледжу. Для формування комунікативної культури 

студентів медичного коледжу важливо об’єднати всі компоненти, що 

становлять каркас цієї парасольки. 

Зазначимо, що навчальний план коледжу є прикладом поліпредметного 

підходу, оскільки містить комунікативно спрямовані дисципліни «Мовлення» 

(Speech) та «Обов’язки дипломованої медсестри» (Role transition for the practical 
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nurse). Мета дисципліни «Мовлення» − підготувати студентів до усної та 

письмової комунікації, сформувати комунікативні навички для роботи в 

команді та уміння працювати в будь-якому колективі, незважаючи на соціальні 

чи культурні чинники, а також уміння працювати із сучасними девайсами для 

комунікативних цілей [227, c. 101–102].  

Зміст дисципліни «Обов’язки дипломованої медсестри» включає 

обговорення поточних проблем у медсестринському догляді опанування, теорії 

лідерства та менеджменту в медсестринстві, проблеми практичної діяльності 

[227, c. 101–102]. Зміст дисципліни передбачає формування навичок, які є 

важливими для підготовки студентів (критичного мислення, лідерства, 

терапевтичної комунікації, вирішення конфліктів, управління часом, ведення 

документації, роботи в команді), уміння справлятися зі стресом та моральних 

якостей (надійність і довіра) [427, c. 6–8]. 

Необхідно додати, що за допомогою зазначених дисциплін уявлення про 

комунікативну культуру медичного працівника наповнюється новими 

змістовими аспектами, до яких належать уміння справлятися зі стресом і 

вирішувати конфлікти, навички критичного мислення та роботи в команді, 

формування надійності, аспекти лідерства та керівництва тощо. У світлі 

вищезазначеного можемо констатувати, що формування комунікативної 

культури відіграє значну роль у державному муніципальному коледжі Бевілл. 

Муніципальний коледж Південної Алабами (Alabama Southern Community 

College) пропонує підготовку медичних сестер рівня «молодший спеціаліст». 

Характерним у цьому процесі є розвиток критичного мислення, самостійності 

та відповідальності, що засвідчує навчальні плани та програми.  

Необхідно зазначити, що навчальний план цього закладу є ідентичним 

навчальному плану державного муніципального коледжу Бевілл, оскільки вони 

знаходяться в одному штаті та мають партнерські стосунки, а тому формування 

комунікативної культури студентів представлено на поліпредметному рівні і 

містить ті самі дисципліни [229, c. 1, 101–102]. 

Однак звернемо увагу на деякі особливості, які не були зазначені раніше. 

Навчальні програми коледжу демонструють велику увагу до формування 

комунікативної культури медичних сестер [409, c. 1], що підтверджується і 

клінічними дисциплінами. Наприклад, у програмі курсу «Основи 

медсестринства» (Fundamentals of nursing) зазначено: «Ця дисципліна надає 

можливості для розвитку компетенцій, необхідних для роботи з 

індивідуальними потребами пацієнта, робота медика ґрунтується на нормативах 

та етичному відношенні до пацієнта… Студенти вивчають основні терміни та 

базові теорії медсестринської науки … такі поняття, як безпека, комунікація 

пацієнтів, навчання/викладання, критичне мислення, етичність, закони, 

культурне розмаїття, історія медсестринства та філософія медсестринства… 



 

 

102 

 

Навички, потрібні для підтримки санітарно-гігієнічної, фізичної, психологічної 

безпеки, представлені серед навичок, що потрібні для терапії» [269, c. 1].  

Як бачимо, комунікативна культура є фундаментом для формування 

професіоналізму та всебічного розвитку особистості, вона є основою у 

клінічній підготовці медиків та ефективній терапії. 

Інколи формування комунікативної культури є завданням не спеціальних, а 

загальних клінічних дисциплін, що демонструє міжпредметний підхід у 

підготовці медиків. 

Про такий підхід свідчить навчальний план медсестринської школи 

державного університету Валдости (School of nursing Valdosta state university). 

Наприклад, просвітницька діяльність та соціальна допомога представлені у 

змісті дисциплін «Профілактика та популяризація здорового способу життя» 

(Health Promotion) та «Громадське медсестринство та здоров'я» (Community 

Health Nursing Care), а особливості взаємодії з пацієнтами розкриваються в 

дисципліні «Медсестринський догляд» (Nursing Care) [400].  

Ще одним прикладом міжпредметного підходу є навчальний план 

медсестринської школи університету штату Канзас (School of nursing Kansas 

university). Значущість комунікативної майстерності в роботі медиків 

підтверджують дисципліни: «Функціональні обов’язки медсестри» (Developing 

the Baccalaureate Nurse Role), «Громадське медсестринство» (Population Based 

Health Care for the Practicing Nurse) та «Деонтологія: безпека пацієнта в системі 

охорони здоров'я» (Using Technology to Enhance Client Safety) [506, 234].  

Можемо зауважити, що вищезазначені дисципліни направлені на 

гармонійне поєднання клінічних знань, умінь, навичок та комунікативної 

майстерності медика. 

Високий рівень підготовки медиків у країні не означає, що навчальні 

плани медсестринських коледжів є досконалими. Про це свідчать американські 

дослідники Л. Ж. Дакетт та М. Б. Ріден (L. J. Duckett, M. B. Ryden), які 

визначили основні аспекти етики, що мають вивчатися медсестрами. На їх 

думку, існують чотири етичні аспекти, на які важливо звернути увагу: етичні 

знання; емпірика, медсестринство як наука; естетика, мистецтво 

медсестринства; особисті знання. Як зазначають вчені, більшість 

медсестринських програм зосереджені на наукових знаннях, але факти свідчать 

про важливість розуміння моральних цінностей. Для прийняття етичних рішень 

у професійній практиці студенти повинні мати базові знання з теорії, принципів 

та цінностей моралі [354, c. 53]. 

 Можемо зробити висновок, що комунікативна культура є основою 

професійної діяльності медичного працівника США. Американська медична 

система є прямим підтвердженням цього, а аналіз програм медичних коледжів 

доводить значну увагу до формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців. Аналіз досліджених навчальних планів американських закладів освіти 
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дозволяє стверджувати про пріоритетність монопредметного підходу у 

формуванні комунікативної культури студентів-медиків (додаток Ж). 

Отже, можемо констатувати, що навчальні програми та плани закладів 

медичної освіти Великої Британії та США комунікативно спрямовані. В обох 

країнах спільними особливостями виявлено зосередженість на поєднанні 

високоякісної клінічної підготовки з комунікативною.  

Відмінними особливостями визначено домінування різних підходів до 

формування комунікативної культури студентів: у Великій Британії переважає 

міжпредметний підхід, а в США – монопредметний.  

На основі аналізу навчальних планів і програм медичних коледжів 

Великої Британії та США можемо зробити висновок, що основні завдання 

формування комунікативної мотивації виражено у розвитку в студентів потреб 

та мотивів робити все для одужання пацієнта, що базується на формуванні 

відповідних моральних цінностей (гуманності, доброти, надійності, почуття 

обов’язку тощо). Формування комунікативної культури ґрунтується на 

теоретичних знаннях основ медичної комунікації та навичках спілкування з 

пацієнтом, лідерства та керівництва медичним процесом. Істотну увагу 

приділено формуванню критичного мислення, вивченню методики вирішення 

конфліктів, основ психологічної безпеки пацієнтів і турботи про себе, а також 

засвоєнню етичного кодексу медичного працівника, що передбачає опанування 

навичок етичного й тактовного ставлення до пацієнтів; практична робота 

студентів-медиків ґрунтується на вербальних та невербальних засобах 

професійної медичної комунікації, суворому додержанні етичного кодексу 

медичного працівника, формуванні та виявленні лідерських якостей та навичок 

роботи в команді. 

Однією із гострих проблем в обох країнах є підготовка медиків для 

роботи із психічно хворими пацієнтами та пацієнтами похилого віку. Саме цей 

контингент пацієнтів є надзвичайно складним, тому потребує особливої 

підготовки у формуванні комунікативної культури студентів. У зарубіжній 

практиці існує велика кількість рекомендацій щодо формування 

комунікативних навичок для роботи з такими пацієнтами [210, c. 25–26; 142, 

c. 18–23; 160; 351, c. 1529; 354, c. 65; 219, c. 4–5, 6–32; 298, c. 1–4; 479, c. 43; 

543, c. 2; 479, c. 47; 348, c. 45–46; 478, c. 2, 13–15, 19–27].  

 

2.3. Процесуальні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США 

 

XXI століття – епоха інновацій і технологій, що стосуються й світових 

стандартів процесу професійної, зокрема комунікативної підготовки медичних 

працівників. Для вивчення прогресивного досвіду у цій сфері дослідимо 

процесуальні основи (стратегії, принципи, форми, методики, методи та засоби) 
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формування комунікативної культури студентів-медиків у коледжах Великої 

Британії та США.  

Для визначення головних стратегій формування комунікативної 

культури зосередимо увагу на дослідженнях британо-американських вчених та 

програмах навчальних закладів досліджуваних країн. 

По-перше, необхідно зазначити, що однією із пріоритетних стратегій у 

формуванні комунікативної культури студентів Великої Британії та США є 

академічне партнерство. Цю стратегію активно впроваджують та застосовують 

усі медичні заклади, що підтверджують американські вчені-практики на чолі з 

М. Смітом [456] та вищезазначені програми навчальних закладів [400, 135, 383, 

183, 184, 139, 206, 207, 208, 221]. 

Основна мета партнерства – налагодження стосунків навчальних закладів 

медичної освіти з медичними установами, що передбачає співпрацю з будь-

якими спеціалістами, лікувальними закладами, корпораціями, урядовими 

організаціями [456, c. 13]. Вважаємо, що така співпраця є ефективною для 

формування комунікативної культури студентів і необхідною для 

професіоналізму майбутнього медика, оскільки надає можливість реалізувати 

теоретичні знання на практиці й дозволяє практично «відточувати» вміння та 

навички студентів.  

Актуальною та необхідною у формуванні особистості медиків є стратегія 

навчання упродовж життя. Мета цієї стратегії – постійне вдосконалення своїх 

знань, практичних та комунікативних навичок. Ця стратегія – неодмінна 

частина професіоналізму медичного працівника, оскільки різні випадки, 

конфліктні ситуації змушують медиків знаходити нові методи та підходи для 

підвищення якості комунікативних навичок [156]. 

 У монографії Х. Маккенна (H. McKenna) «Теорія та моделі 

медсестринства» («Nursing theories and models») зауважено, що теорія 

медсестринства повинна поширюватися, а не існувати в певному 

комунікативному, інформаційному вакуумі. Для цього необхідно створити 

певні організації, працівники яких повинні організовувати й підтримувати такі 

заходи: конференції; довготривале навчання для здобуття теоретичних знань; 

формування груп за інтересами; «практичний розвиток» теоретичного 

матеріалу; філіали при університетських факультетах; об’єднану теоретичну 

форму щорічного звіту кожного працівника [336, c. 176]. 

Отже, у вищезазначеній публікації значну роль приділено сучасній 

стратегії «навчання упродовж життя», що реалізується в постійному 

удосконаленні спеціаліста, бажанні «іти в ногу з часом» та модернізувати свої 

знання, навички та вміння. Це означає, що особливістю роботи медиків є 

постійне навчання нових технологій, методів та прийомів роботи, і ще раз 

підтверджує про високі вимоги до підготовки медичних працівників у Великій 

Британії та США. Вважаємо, що значну роль у розвитку професіоналізму 
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медичної сестри відіграють керівники установи. Якщо вони не підтримують, не 

заохочують працівників у саморозвитку, самовдосконаленні – це стане 

причиною гальмування розвитку медика як особистості і як спеціаліста. 

Звернемо увагу на принципи формування комунікативної культури 

студентів медичних коледжів у Великій Британії та США. Викладачі всіх 

навчальних закладів застосовують принцип індивідуалізації, що означає 

застосування індивідуального підходу до кожного студента, допомагає 

сконцентруватися на питаннях комунікації та формування комунікативних 

умінь і навичок [347, 346, 397, 380]. Звичайно, це позитивно впливає на 

професійне становлення студентів. 

Системно-структурний аналіз дозволив визначити, що другим принципом 

у формуванні комунікативної культури є принцип системності, що ґрунтується 

на принципах керівництва, менторства та тьюторства.  

Керівництво застосовується для формування комунікативної культури та 

взагалі навчання студентів у Великій Британії та США. Зазначено, що це 

щоденний процес підготовки, організації, розвитку та мотивації студентів [456, 

c. 9]. За допомогою цього принципу відбуваються організація та контроль 

навчального процесу. Насамперед цей принцип спрямований на підготовку 

студентів до самоорганізації, вмотивованості, формування лідерських навичок і 

тайм-менеджменту, чесності та справедливості. Теорія лідерства наявна в усіх 

нормативних документах та рекомендаціях із формування комунікативної 

культури медиків і звичайно з догляду та піклування за пацієнтами. Особлива 

увага під час навчання приділена чесності медиків, про що свідчать методи 

оцінювання та організації навчального процесу, що характерні для принципу 

керівництва: різноманітність методів контролю, ліміт часу і жорсткий контроль 

під час написання тестів, заборона користуватися особистими речами [456, 

c. 12]. 

У медичних коледжах Великої Британії та США пильну увагу приділено 

проблемі академічної неуспішності студентів. До основних її причин відносять: 

вік студентів, медичну освіту як другу вищу освіту, проблеми в сім’ї, 

англійську як нерідну мову вивчення, навчання у вищому навчальному закладі, 

що є першим досвідом для родини. Однією із психологічних проблем студентів, 

і не лише медиків, є стрес. Для допомоги студентам у вирішенні цієї та інших 

проблем існують тьютори (tutor) та ментори (mentor), які особливо важливі для 

першокурсників [456, c. 5, 20], а у програмах навчальних закладів значна увага 

зосереджена на комунікативній підготовці майбутніх медиків за допомогою 

таких принципів як тьюторство та  менторство [483, 484, 135, 383, 183, 184, 139, 

206, 207, 208, 221]. 

Мета тьюторства – академічна допомога та підтримка студентів, 

організація навчального процесу, а мета менторства – це співпраця з 

досвідченим фахівцем, який допомагає майбутніми медикам у навчанні і 
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набутті клінічних навичок; організовує і контролює практичну діяльність у 

лікарнях, передає свій комунікативний досвід студентам й допомогає їм у 

виробленні власного стилю спілкування [383]. Цей принцип широко 

застосовується в усіх навчальних закладах Британії та США й має неабиякий 

вплив на формування комунікативної культури студентів, адже ментори 

допомагають молоді в одержанні не лише теоретичних знань, а й доцільних 

практичних рекомендацій [183]. Під час проходження практики кожний студент 

також має персонального консультанта (ментора), який допомагає йому у 

навчанні і підтримує в набутті свого власного досвіду [184].  

Американським ученим М. Смітом зазначено, що для менторського 

принципу у підготовці студентів необхідно застосовувати дві моделі 

консультування: консультування як спосіб контролю та як спосіб підтримки. 

Викладач, який виступає в ролі радника, повинен бути надійним, готовим до 

співпраці та добре обізнаним, а його фундаментальними цінностями повинні 

бути чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність [456, c. 1–2]. 

Також ментори можуть застосовувати мажорний стиль викладання, що 

ефективно впливає на тренування комунікативних навичок [139, 206, 207, 208, 

221].  

Можемо зазначити, що цей принцип є гарним прикладом для 

наслідування: по-перше, ментор – це висококваліфікований спеціаліст, який 

допоможе в уникненні помилок, а, по-друге, студент зможе завжди 

обговорювати з ним спірні питання. 

Отже, головними стратегіями у формуванні комунікативної культури 

студентів-медиків визначено академічне партнерство та навчання упродовж 

життя, а принципами – індивідуалізація та системність (керівництво, 

менторство, тьюторство). 

Для визначення форм організації навчального процесу студентів 

проаналізуємо медсестринські програми та паспорти спеціальностей деяких 

навчальних закладів Британії та США, а саме: університету Нью Бакс (Bucks 

New University) [457], університету Лідс Бекетт (Leeds Beckett University) [499], 

університету Ковентрі (Coventry University) [343], коледжу медсестринства та 

медичних професій університету Південної Індіани (College of Nursing and 

Health Professions University of Southern Indiana) [155], медсестринської школи 

університету штату Канзас (School of Nursing University of Kansas) [135], 

медсестринської школи державного університету Валдости (School of Nursing 

Valdosta State University) [189; 357]. 

Припустимо, що формування комунікативної культури студентів у 

навчальних закладах організована на рівні аудиторних робіт, інтерактивних 

лекцій, комбінованих семінарів та практичних занять, на яких значну увагу 

приділяють опануванню специфіки спілкування із певними групами пацієнтів. 

Для тренування комунікативних навичок студенти проходять практику в 
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лікарнях, клініках та інших медичних установах. Для всебічного розвитку 

студентів викладачі організовують відвідування історичних та визначних місць 

[457, 499, 341, 155, 135, 189, 357, 205].  

Американський вчений і практикуюча медсестра Ф. Крітек (P. Kritek) та 

М. Хікі (M. Hickey) наголошують на важливості застосування майстер-класів, 

тренінгів та консультацій для всебічного розвитку медиків, особливо коли 

йдеться про комунікативну підготовку [295, c. 264–265]. Цю думку підтверджує 

британський вчений П. Найт (P. Knight), який зауважує на значущості 

зазначених форм орієнтації навчання для тренування комунікативних навичок, 

активізації та систематизації знань, підвищення мотивації до навчання та 

самоорганізації студентів [313, c.3–6]. 

Підготовка будь-якого висококваліфікованого спеціаліста потребує 

великих зусиль для врахування всіх необхідних напрямів, особливо коли це 

стосується підготовки медичного працівника. Важко уявити повноцінну 

підготовку медиків із застосуванням лише дистанційної форми навчання. 

Однак, переважно трапляються медсестринські навчальні програми, в яких 

дистанційна форма навчання є можливою.  

Наприклад, 29 британських медичних закладів освіти (університет Лідс 

Бекетт (Leeds Beckett University), Школа медсестринства та акушерства 

університету Данді (School of Nursing and Midwifery of Dundee University), 

університет Кіл (Keele university), університет Грінвіч (University of Greenwich), 

університет Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University), університет Суонсі 

(Swansea University), Школа медсестринства та акушерства університету 

Кардіфф (School of Nursing and Midwifery University of Cardiff), Коледж 

гуманітарних та соціальних наук університету Единбург (College of Humanities 

and Social Science the University of Edinburg), Школа медичних наук 

університету Ліверпуль (School of Health Sciences the University of Liverpool) та 

ін.) пропонують підготовку студентів за дистанційною формою навчання. Це 

означає, що можна одержати повну медсестринську освіту он-лайн, як правило, 

із залученням усіх можливих девайсів [246].  

У США існує приблизно 196 дистанційних навчальних курсів, які 

пропонують медичні заклади освіти для підготовки будь-якого 

медсестринського освітньо-кваліфікаційного рівня (серед них медсестринський 

Коледж університету штату Кентуккі (College of Nursing University of 

Kentucky), Університет імені Д. Медісона (James Madison University), 

Державний університет Нью Джерсі (The State University of New Jersey), 

Університет імені Т. Джефферсона (Thomas Jefferson University), Університет 

імені Каплана (Kaplan University), Університет штату Алабама (The University 

of Alabama)) [245]. 
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Підготовка студентів відбувається за допомогою таких форм організації 

навчального процесу: електронного листування, он-лайн-форумів, відео-

конференцій, чат-румів (chat rooms) [391]. 

Форма організації навчального процесу чат-руму (chat rooms) дозволяє 

студентам, які вивчають певну програму, об’єднуватись в одну групу та 

проводити заняття. Всі студенти ознайомлені з правилами, нормами, чат-

етикетом та протоколами занять [318, c. 29]. 

Зазначимо, що он-лайн освіта – виклик традиційним формам організації 

навчального процесу та наявність відповідних програм для підготовки 

студентів свідчить про боротьбу навчальних закладів за якість надання освітніх 

послуг та інтерес студентів до цих програм. Зауважимо, що така відома 

платформа, як MOOC та ресурси Edx, Coursera, дають можливість навчання в 

режимі он-лайн студентам з усього світу, а також пропонують відповідну 

підготовку медичних сестер [372, 373].  

Отже, пріоритетними формами організації навчального процесу в 

Британії та США є лекції (зокрема інтерактивні), практичні заняття, семінари, 

спеціально організовані комунікативні тренінги, майстер-класи, медична 

практика, скайп-конференції, електронне спілкування, он-лайн-форуми, 

відеоконференції, чат-руми. 

Для аналізу основних форм навчальної роботи, що використовуються для 

формування комунікативної культури студентів медичних коледжів Великої 

Британії та США, проаналізуємо програми медичних спеціальностей таких 

британських закладів освіти як Університет Ковентрі (Coventry University), 

Університет Нью Бакс (Bucks New University), Школа здоров’я та соціального 

забезпечення університету Борнмаус (the School of Health and Social Care 

Bournemouth University), Університет Стерлінг (University of Stirling), 

Університет Святого Георга в Лондоні (St George’s University of London), 

університет Кінгстону в Лондоні (Kingston University London), та 

американських − Медсестринська школа державного університету Валдости 

(School of Nursing of Valdosta State University), Медсестринська школа 

університету Канзас (School of Nursing University of Kansas), Університет 

Центральний Арканзас (University of Central Arcansas), Медсестринська школа 

Бронсон університету Західний Мічиган (Bronson School of Nursing Western 

Michigan University).  

Зосередимо увагу на підготовці медиків усіх спеціальностей (для роботи з 

дітьми й підлітками (Children and Young People’s Nursing BSc), дорослими 

(Adult Nursing BSc), психічно хворими (Nursing – Mental Health)) та освітніх 

рівнів (бакалавр медсестринських наук (Bachelor of Science in Nursing) та 

магістр медсестринських наук (Master of Science in Nursing). 

Метод синтезу та аналізу дозволяють визначити, що для формування 

комунікативної культури студентів-медиків навчальні заклади застосовують 
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такі форми навчальної роботи як індивідуальна та самостійна; робота у великих 

і малих групах, у команді, у парах; дискусії, круглі столи [205, 457, 140, 141, 

369, 379, 347, 346, 397, 380, 456, c.18; 189, 357, 483, 484, 156, 244, 482, c.1]. 

У програмах зазначено, що командна робота сприяє розвитку почуття 

відповідальності для прийняття рішень у мікрогрупі, мікрогромаді та 

формуванню відповідних комунікативних навичок [457]; сприятливо впливає 

на якість знань студентів, покращує формування практичних навичок та 

критичного мислення, умінь взаємодіяти один з одним, що є соціальною 

потребою будь-якого суспільства [456, c. 18]. Вважаємо, що командна робота є 

незамінною для формування комунікативної культури студентів. 

Значний акцент у навчальних планах зроблено і на самостійній роботі 

студентів, які повинні приділяти значний проміжок часу для самостійного 

вивчення матеріалу [141, 369, 379].  

Для визначення методик, що застосовуються для формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та 

США, проаналізуємо паспорти спеціальностей та програми навчальних 

закладів. 

Методика критичного та аналітичного мислення визначена як головна 

умова професіоналізму кожного медика. Про це свідчать навчальні програми 

таких британських закладів освіти, як Університет Едж Хілл (Edge Hill 

University), Університет Кентербері церкви Святого Христа (Canterbury Christ 

Church University), Університет Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University), та 

американських − Медсестринська школа державного університету Валдости 

(School of Nursing Valdosta State University), Медсестринська школа 

університету Канзас (School of Nursing, University of Kansas), Університет 

Центральний Арканзас (University of Central Arkansas) [156, 456, c. 29; 247; 483; 

484; 135; 383]. 

 Ця методика допомагає підтримувати дискусію, дебати, знаходити 

ефективні рішення в складних ситуаціях, пристосовуватись до екстрених 

ситуацій, а також знаходити взаємозв’язок з колегами в конфліктних ситуаціях 

та озвучувати «погані новини» [456, c.29]. Методику критично-аналітичного 

мислення ще називають інтелектуально-концептуальною, адже вона включає 

вміння працювати з нормативною базою та застосування певних моральних 

якостей (рівності, справедливості тощо) [483; 484].  

Можемо зауважити, що використання такої методики підвищує рівень 

формування комунікативних навичок і впливає на загальний рівень розвитку 

студентів у медичних закладах освіти. 

Методика холізму, яка широко застосовується в усіх вищезазначених 

навчальних закладах, допомагає комплекно підходити до вирішення будь-якої 

проблеми, вивчення будь-якого питання, особливо у лікуванні та медичному 

догляді за пацієнтами [456, c.29; 156, 483]. 
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Значний акцент у формуванні комунікативних навичок зроблено на 

методиці лідерства, яка тісно пов’язана з методикою вирішення проблем [156, 

248, 400]. Лідерські якості допомагають студенту відповідально ставитися до 

своїх функціональних обов’язків, планувати комунікативну взаємодію з 

пацієнтом і колегами та контролювати лікувальний процес. Методика 

вирішення проблем допомагає уникати конфліктних ситуацій і знаходити 

оптимальні способи допомоги пацієнтам. 

 Методика мобільності й адаптивності тісно пов’язана з уміннями, якими 

повинен володіти кожний медик, а саме: розбірливо писати, чітко читати, 

розбирати рецепти та інші записи своїх колег, розумітися в нормативних актах, 

спілкуватися з пацієнтами, рідними пацієнта та іншими працівниками лікарні, 

бути уважними (особливо під час телефонних розмов) та готовими працювати 

8–12 годин на день [400].  

 Отже, основними методиками, які застосовуються для формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та 

США, є: методики критичного та аналітичного мислення, холізму, лідерства, 

мобільності й адаптивності. Наведені методики свідчать про велику увагу до 

формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої 

Британії та США. 

 У підготовці висококваліфікованих спеціалістів обов’язковим є 

використання сучасних методів, які допоможуть в активізації та систематизації 

знань, формуванні умінь та навичок. Для аналізу методів, що використовуються 

у формуванні комунікативної культури, зосередимося на навчальних програмах 

медичних коледжів та деяких дослідженнях британо-американських вчених. 

У процесі підготовки медиків за спеціальностями професійна діяльність у 

практичному медсестринстві (рівень – бакалавр) (BSc Professional Practice in 

Practice Nursing), професійна діяльність у медсестринстві (рівень бакалавр) 

(BSc Professional Practice in Nursing), професійна діяльність у медсестринстві 

для роботи із психічно хворими (рівень – бакалавр) (BSc Professional Practice in 

Mental Health Nursing), лідерство та менеджмент у медсестринстві (рівень –

 бакалавр) (BSc Higher Diploma Care Leadership and Management), 

медсестринство для роботи з дорослими європейського зразка (рівень –

 бакалавр) (BSc Honours European Nursing Degree (Adult)), медсестринство для 

роботи з дітьми (рівень бакалавр) (BSc Honours Nursing Degree (Child field)), 

медсестринство для роботи з психічнохворими (рівень – бакалавр) (BSc 

Honours Nursing Degree (Mental Health field)), медсестринські науки (рівень –

 магістр) (MSc Nursing Studies), лідерство та робота в системі охорони здоров'я 

(післядипломна освіта) (PG Cert Leading and Developing Public and Community 

Services), медсестринство для роботи з дорослими (післядипломна освіта), (PG 

Dip Nursing (Adult)), психіка як предмет вивчення (рівень магістр) (Mental 
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Health Studies MSc) використовується такий метод як фундаментальний проект 

[187, 186, 185, 297, 173, 174, 175, 356, 283, 402, 343]. 

Для систематизації методів формування комунікативної культури 

використаємо типологію методів за І. Лернером та М. Скаткіним. До 

пояснювально-ілюстративних методів віднесемо такі методи: практичні 

настанови, візуальний, «наставник на хвилину». 

Практичні настанови – метод, що використовується в усіх коледжах 

Британії та США для ознайомлення студентів із сучасними нормами, 

протоколами, стратегіями та процедурами, основні з яких визначені на 

державному рівні [456, c. 37]. Робота кожного медпрацівника чітко 

регламентується законом, тому надзвичайно важливо, щоб кожний студент був 

ознайомлений з останніми нормами та стратегіями в медицині. 

Популярним в обох країнах є візуальний метод – представлення речей 

візуально, використання візуальних матеріалів, для відображення розмірів, 

форм, величин, анатомічних показників, чисел, слів, фраз та речень [134, c. 5]. 

 Особливу увагу звернемо на метод «наставник на хвилину» (mentor for a 

minute). Цей метод передбачає одержання завдання, допомогу від викладача, 

акцентування сильних сторін студента (що було ним зроблено добре), надання 

вказівок щодо неточностей та помилок, визначення загальних принципів та 

висновків [211, c. 3]. 

Друга група методів – репродуктивні, до яких належать: e-learning, 

активне вивчення, «план роздуму», практичний, кінестетичний. 

Метод e-learning − це метод електронного навчання, надзвичайно 

популярний серед студентів усього світу; він дозволяє в будь-який час 

самостійно працювати з електронними ресурсами, матеріалами, надає 

можливість одержувати якісну допомогу й поради від професіоналів та 

навчатися дистанційно [270, c. 161]. 

Для підготовки студентів у медичних коледжах застосовується метод 

активного вивчення, що поділяє навчання на два аспекти: перший етап − 

прослуховування матеріалу, другий етап − виконання студентами завдань та 

розуміння і продумування того, що вони роблять. Зауважено, що навчаючись 

активно, студенти роблять більше, ніж коли просто є слухачами. [456, c.25; 139, 

206, 207, 208, 221]. 

Американські дослідниці Л. Янг (L. Young) та Б. Патерсон (B. L. Paterson) 

вважають, що для навчання медиків доцільним є використання методу «план 

роздуму». Цей метод схожий на веб-діаграму, що допомагає студентам 

візуально продемонструвати ідеї та думки з конкретної теми, й дозволяє краще 

вивчати, пам’ятати, організовувати та формулювати інформацію [544, c. 43].  

Також розглядається питання про використання е-мейл–листування та чат 

спілкування як методів формування комунікативної культури. Дослідниками 

був зроблений висновок, що студенти застосовують е-мейл–листування для 
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тривалого спілкування, а чат спілкування використовують 100 % студентів, 

тобто воно дозволяє залучити до дискусії всіх студентів. Це свідчить про 

надзвичайну ефективність такого методу [544, c. 129]. Зазначимо, що ця 

технологія є широко застосованою серед молоді, вона легка у використанні та 

допомагає швидко обмінюватись інформацією та спілкуватися з великою 

кількістю партнерів.  

 Медичними закладами застосовуються практичні методи, які 

виражаються у виконанні вправ на розв’язання ситуаційних задач; вирішення 

проблемних ситуацій та питань; критичного мислення у складних ситуаціях, 

конфліктах та непорозуміннях; розвиток аналітичного мислення та лідерських 

якостей [180, 459, 461, 462, 458, 460, 516, 352, с.1; 368, 189, 357, 283].  

До практичного методу відносять аудиторний метод – розвиток у медиків 

слухової пам’яті, запам’ятовування термінів та фактів, почутих на лекції або 

семінарі; застосування комунікативних навичок на високому рівні, включаючи 

«широкий спектр слів, що входять до активного вокабуляра»; використання 

різних тонів, ритмів та засобів мистецтва для досягнення високого 

професіоналізму [134, c. 5]. 

 Кінестетичний метод – використання жестів та міміки для кращої 

передачі інформації; застосування практичної діяльності для кращого вивчення 

матеріалу [134, c.5]. 

 Особливу увагу необхідно звернути на таку групу методів, як проблемно-

пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний проект).  

Для активного вивчення інструкцій при поводженні в різних ситуаціях 

використовуються ситуаційні задачі – метод аналізу реальної ситуації. 

Ситуаційні задачі розвивають критичне мислення та розширюють теоретичні 

знання [453, 456, c. 46]. Цей метод використовується в усіх коледжах Великої 

Британії та США. Він є ефективним методом формування комунікативної 

культури студентів, адже дозволяє формувати аналітичне мислення й діяти у 

рамках ситуацій, наближених до реальних. 

Метод фундаментального проекту передбачає вивчення пілотних 

програм, всебічний розвиток та співпрацю всіх учасників навчального процесу. 

Цей метод розвиває критичне мислення, комунікативні навички, вербальний 

компонент комунікації, навички вирішення проблем та розвиває 

самовпевненість [456, c. 43–44]. 

І на останок, евристичні методи, до яких відносимо методи майстерності, 

рефлексії та аналізу ситуації. 

Для формування комунікативної культури студентів-медиків Великої 

Британії та США застосовуються методи майстерності та рефлексії. Як 

зазначається, метод майстерності – це вираження творчих вмінь і творчої уяви, 

що використовується для створення чуттєвих образів навколишнього 

середовища й досвіду, що можна розділити з іншими [456, c. 28]. 
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Метод рефлексії широко використовується у покращанні 

міжособистісних стосунків, вмінні справлятися в проблемних ситуаціях, 

зменшенні стресів та зосередженості на власній інтуїції. Поняття 

саморефлексії, що використовується при підготовці медиків, означає 

внутрішню обізнаність, що проявляється в думках, почуттях, переконаннях, 

оцінці та сприйманні [456, c. 28]. Зауважимо, що ці методи є незамінними у 

спілкуванні та налагодженні взаємозв’язків між пацієнтами та медиками. 

Метод аналізу ситуації – один із методів, що дозволяє знаходити 

ефективні способи для вирішення певних завдань. Він передбачає в себе 

застосування теорій критичного мислення (свідоме відношення до тієї чи іншої 

ситуації), вирішення проблем, ефективної комунікації (використання 

комунікативних вмінь та навичок для ефективної взаємодії з пацієнтом), 

менеджменту та лідерських якостей (теорія лідерства) [189, 357]. 

Отже, основними методами формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах визначено: пояснювально-ілюстративні 

(практичні настанови, візуальний, «наставник на хвилину»), репродуктивні     

(e-learning, активне вивчення, «план роздуму», практичний, кінестетичний), 

проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний проект), евристичні 

(майстерності, рефлексії, аналіз ситуації). 

Для дослідження основних методів оцінювання студентів звернемося до 

навчальних програм медичних коледжів Британії та США.  

Звичайно, у навчальних закладах широко використовуються традиційні 

методи оцінювання студентів: тести, заліки та іспити [139, 206, 207, 208, 221, 

369, 379]. 

 Якщо іспит відбувається у письмовій формі, наставник сповіщає про 

результат тесту електронною поштою (e-mail), а потім проводить індивідуальне 

обговорення результатів. Якщо настанови та поради надаються наставником у 

невідповідній та некоректній формі, студенти можуть повідомити про це 

адміністрації [474, c. 1].  

 Вважаємо, що поведінка викладачів, консультантів може вплинути як 

позитивно, так і негативно на формування комунікативної культури студентів-

медиків. Якщо студенти матимуть такий негативний приклад, то це може стати 

для них перешкодою у формуванні власного стилю ефективного професійного 

спілкування. 

Значна увага приділяється також оцінюванню творчих умінь студентів, 

для чого застосовується написання есе, презентації, доклади та створення 

особистого портфоліо [179, 181, 177]. Зауважимо, що такі методи оцінювання 

активно впливають на тренування комунікативних навичок і формування 

творчого способу мислення. 

Для навчання студентів застосовуються засоби, що ефективно впливають 

на процес навчання та взаємодію студентів із викладачами.  
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У процесі підготовки студентів широко застосовуються сучасні девайси. 

Наприклад, в Університеті Мідлсекс в Лондоні (Middlesex University London) 

застосовується безкоштовне користування електронними книжками для усіх 

модулів, що прискорює процес обміну інформацією [187, 186, 185, 297, 173, 

174, 175, 356].  

У навчальних закладах широко використовуються такі девайси та засоби 

для навчання, як мережа комп’ютерів, голосова пошта, телефонна система, 

Інтернет, Інтранет (локальна мережа, закрита від зовнішнього доступу) [485, 

c.79; 375, 282, 402, 343]. Можемо зазначити, що використання сучасних 

технологій для навчання студентів полегшує та покращує співпрацю між 

студентами та викладачами. 

Сучасна освіта передбачає застосування засобів, що уможливлюють 

обмін інформацією в будь-якому куточку світу, покращанню умов навчання, 

полегшення та покращання роботи викладачів. Зосередимо увагу на основних 

засобах, що використовуються для підготовки студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США. Для цього проаналізуємо деякі монографічні 

дослідження британо-американських вчених. 

Один із засобів, що застосовується для формування комунікативної 

культури медиків у Великій Британії та США, – система аудиторної відповіді 

(the Audience Response System). Це система активного навчання із залученням 

комп’ютерів та портативних девайсів, що дозволяє працювати з інформацією на 

великій дистанції, ставити студентам запитання, на які вони можуть 

відповідати анонімно навіть під час лекції [456, c. 34].  

Вважаємо, що залучення сучасних засобів допомагає у налагодженні 

контактів, швидкого обміну думками, інформацією. До системи аудиторної 

відповіді входить клікер–технологія, що полягає в активному навчанні 

студентів при аудиторній формі. Це взаємодія між викладачем та студентами, 

де відповідь та зворотна реакція проявляються у формі гістограм, іншими 

словами, це система особистої відповіді (RPS) [456, c. 51]. 

Блоги – засіб, що дозволяє ділитися власним досвідом з великою 

кількістю людей. Блоги є як зовнішньою, так і внутрішньою формою 

спілкування студентів-медиків між собою, а також викладачів зі студентами. 

Блоги допомагають у налагодженні професійної співпраці, розвитку 

позааудиторної роботи, надають підтримку та об’єднують користувачів з 

інформацією, яка стосується організацій охорони здоров’я [456, c. 39–40]. 

Блоги є досить поширеним методом у спілкуванні молоді та обміном 

інформації. Цей засіб може виступати як додатковий у підготовці медиків. 

Систему миттєвих повідомлень (Instant messaging service), 

використовують для дистанційної форми навчання, оскільки вона дозволяє 

швидко отримувати повідомлення і є більш зручною, ніж просто емейл-

листування [318, c. 14].  
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Засіб електронної дошки оголошень (bulletin boards) є особливо 

актуальним для он-лайн навчання, оскільки на екрані комп'ютера студент може 

бачити тему спілкування і швидко приєднатися до неї, повідомлення 

з'являються структуровано і по черзі [318, c. 14]. 

 Зазначимо, що у навчальних закладах для формування комунікативної 

культури студентів проводять практичні заняття, на яких готують студентів для 

роботи із сучасними технологіями, що допоможуть у майбутній роботи; 

навчають роботі в інформаційних системах, побудові графіків, діаграм, 

таблиць, планів та обміну інформацією за допомогою будь-якого девайсу [375].  

 Зазначимо, що тренування навичок роботи з IT-технологіями ефективно 

впливає на формування комунікативної культури, оскільки медичний працівник 

повинен проводити комунікацію різними способами. Про це свідчать основні 

стратегії та стандарти, наявність академічних центрів та сучасних 

спеціальностей. Як бачимо, ведеться пошук нових шляхів та методів у 

підготовці високоякісних спеціалістів. Наприклад, у навчальних планах та 

програмах Школи медсестринства Бронсон (Університету Західний Мічиган 

(Bronston School of Nursing Western Michigan University) увагу акцентовано на 

інноваційних академічних програмах, впровадження яких − обов’язок 

директора коледжу. Крім того, до його основних обов’язків належать підтримка 

й організація роботи викладацького складу [244]. До викладачів також 

висуваються вимоги: уміння працювати з різними джерелами, сучасними 

технологіями, поводитися з інформацією конфіденційно, знаходити нові 

підходи та методи для реалізації навчального процесу [482, c. 1]. 

 Велика Британія та США не поступаються іншим країнам у використанні 

та залученні інновацій, що дозволяє мобілізувати навчання та покращувати 

доступ до інформації. Найбільшою перевагою застосування сучасних девайсів 

британсько-американською системою освіти є повне забезпечення майбутніх 

студентів будь-якою інформацією про навчання в коледжах та університетах. 

Як результат – чітке оцінювання ситуації, ознайомлення з навчальним планом, 

програмами, тематичними планами усіх курсів та кількістю можливих кредитів, 

повна інформація щодо оплати навчання, коментарі студентів щодо 

навчального закладу та багато іншого допомагають абітурієнту обрати один 

заклад із тисячі, зрозуміти основну специфіку медичної професії, а пацієнтам та 

їх рідним − скласти правильне уявлення про те, який повинен бути медик. 

Робота над собою – важливий та невід’ємний процес реалізації основного 

принципу сучасної освіти. Сучасні технології та інновації допомагають у 

швидкому інформуванні спеціалістів з приводу останніх нововведень, нових 

фактів та досліджень. Одна із найбільших переваг – більшість документації 

ведеться електронно, що економить час та мобілізує роботу всіх працівників. 

Можемо зробити висновок, що інформаційно-освітній простір – невід’ємна 
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частина сучасної медицини, підготовки майбутніх медиків та ефективного 

залучення інноваційних технологій для лікування пацієнтів. 

Отже, основними засобами, що застосовуються для формування 

комунікативної культури, визначені: система аудиторної відповіді та миттєвих 

повідомлень, електронні дошки оголошень, блоги, Інтранет, голосова пошта. 

 Як зазначається в одній із статей медичного журналу («New England 

Journal of Medicine»), Велика Британія та Сполучені Штати Америки разом зі 

світовими організаціями надають двосторонню допомогу щодо підтримки країн 

з низьким та середнім прибутком у боротьбі із захворюваністю та поширенням 

хвороб. У боротьбі за суспільне здоров’я акцент зроблений на активізації 

студентської молоді. Програми на знаходження інновацій у лікуванні хвороб, 

міжнародні, міждисциплінарні наукові дослідження, співпраця світових 

університетів – це усе створює умови для боротьби за всесвітнє здоров’я нації 

[344].  

Можемо зазначити, що розвиток медицини є актуальним для британсько-

американської спільноти. Залучення студентів до глобальних проблем людства 

свідчить про правильний акцент у розвитку медицини, освіти, економіки, науки 

та майбутнього покоління. 

Отже, проведений аналіз дозволяє констатувати, що формування 

комунікативної культури студентів Великої Британії та США посідає важливе 

місце у підготовці майбутнього медика. Наведені вище стратегії, принципи, 

форми, методики, методи, засоби навчання відображають основні шляхи 

формування комунікативної культури студентів у закладах медичної освіти цих 

країн. Узагальнену інформацію щодо процесуальних основ формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів Великої Британії та 

США подано у додатку И. 

Можемо констатувати, що головними стратегіями цього процесу в обох 

країнах є академічне партнерство та навчання упродовж життя, а принципами – 

індивідуалізація та системність (керівництво, менторство та тьюторство).  

Основними формами організації навчального процесу у Великій Британії 

та США є лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-класи, 

практика. Також широко застосовуються скайп-конференції, електронне 

спілкування, он-лайн–форуми, відеоконференції та чат-руми – не лише 

популярні форми організації навчального процесу, а ще й зручні та практичні 

форми роботи, особливо при дистанційному навчанні, яке набуло широкої 

популярності за кордоном. Форми навчальної роботи для комунікативної 

підготовки студентів: індивідуальна та самостійна робота, робота у великих та 

малих групах, робота в команді, робота в парах, дискусії, круглі столи.  

Значна увага зосереджується на методиках комунікативної підготовки 

студентів: критичного та аналітичного мислення, холізму, лідерства, вирішення 

проблем, мобільності та адаптивності.  
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Найбільш застосованими методами комунікативної підготовки є: 

пояснювально-ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на 

хвилину»), репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», 

практичний, кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, 

фундаментальний проект), евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації).  

Важливим, на нашу думку, є широке використання практичних методів 

(вправ на розв’язання ситуаційних задач; вирішення проблемних ситуацій та 

питань; критичного мислення у складних ситуаціях, конфліктах та 

непорозуміннях). Вважаємо, що ситуаційні задачі такого типу є ефективними 

для формування професійної комунікації студентів-медиків.  

Засобами формування комунікативної культури визначено системи 

аудиторної відповіді та миттєвих повідомлень, електронні дошки оголошень, 

блоги, Інтранет, голосова пошта. 

Порівняльний аналіз процесуальних особливостей комунікативної 

підготовки студентів у зазначених країнах дозволяє констатувати, що у Великій 

Британії та США основні форми, підходи, методики, технології, методи та 

засоби комунікативної підготовки студентів у медичних коледжах не 

відрізняється, це пов’язано із високими стандартами підготовки медичних 

працівників в обох країнах та намагання конкурувати за якість надання освітніх 

послуг . 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі охарактеризовано нормативні, узагальнено і виявлено 

змістові та процесуальні основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США.  

Системно-структурний аналіз нормативних основ діяльності медичних 

коледжів США та Великої Британії дозволив з’ясувати, що процес 

формування комунікативної культури студентів регламентовано на 

міжнародному, національному, регіональному та інституційному рівнях. На 

міжнародному рівні цей процес регламентується такими документами, як: 

клятва Гіппократа, клятва Ф.Найтінгейл, Статут Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (1946), Загальна декларація прав людини ООН (1948), 

Лісабонська декларація про права пацієнта (1981, 1995), Європейський 

кодекс медичної етики (1987), Венеціанська декларація з медичної 

освіти (1991), Декларація про розвиток прав пацієнтів у Європі (1994), 

Європейська хартія пацієнтів (2002), Етичний кодекс професійної етики 

міжнародної ради медсестер (1953, 2012) тощо. 

Нормативними документами національного рівня у Великій Британії 

визначено: кодекс та стандарти медичних сестер (2008), принципи роботи 

медсестер (2011), стратегії (2012) та норми (2013) формування комунікативної 
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культури. У США національний рівень відображений у таких документах: 

кодекс медсестер (2008) та стандарти роботи і формування комунікативної 

культури медсестер (2012). Констатовано, що на регіональному рівні 

нормативні основи формування комунікативної культури студентів-медиків у 

Великій Британії представлені документами міністерств охорони здоров’я 

Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, а в США існують стандарти, 

розроблені наглядовими радами штатів. Інституційний рівень представлений 

статутами (США) і навчальними програмами (Велика Британія, США) закладів 

освіти, де визначено перелік комунікативних умінь та навичок, якими повинні 

володіти студенти.  

У результаті порівняльного аналізу доведено, що у нормативних 

документах США зосереджено увагу на теоретичних основах формування 

комунікативної культури студентів, а у Великій Британії більше уваги 

приділено медичній етиці та деонтології. Спільними для обох країн є вимоги до 

формування навичок міжособистісної та міжкультурної комунікації й 

ефективної взаємодії з пацієнтом, що базується на гуманному ставленні, 

високому професіоналізмі та організаційній культурі медика. 

У межах компаративного аналізу навчальних планів та програм закладів 

медичної освіти Великої Британії та США з’ясовано, що зміст формування 

комунікативної культури студентів-медиків базується на таких підходах: 

монопредметному (наявність однієї дисципліни, спрямованої на комплексне 

формування комунікативної культури), поліпредметному (кілька дисциплін 

комунікативного спрямування) і міжпредметному (формування комунікативної 

культури здійснюється у межах низки суспільних та клінічних дисциплін).  

За допомогою методів систематизації та узагальнення виявлено, що 

комунікативно спрямованими дисциплінами є: у Великій Британії – 

«Комунікація та медсестринство в терапії», «Взаємовідносини: основні 

поради», «Взаємовідносини: комунікація та командна робота», «Налагодження 

взаємовідносин між пацієнтами та медиками», у США – «Міжособистісна 

комунікація», «Комунікативне мистецтво», «Основи терапевтичної 

комунікації», «Основи міжособистісної комунікації / співпраця», «Усна та 

письмова комунікація», «Комунікація: особливості сурдомови» тощо.  

Завдяки системно-структурному аналізу визначено, що змістові основи 

формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії і США спрямовано на формування гуманістично-ціннісних 

орієнтацій; оволодіння уміннями і навичками вербальної та невербальної 

комунікації; на дотримання вимог медичної деонтології та комунікативну 

самостійність медика, тренування критичного мислення та лідерства в 

складних ситуаціях, конфліктах та непорозуміннях. В обох країнах 

спільними рисами є поєднання високоякісної клінічної і комунікативної 

підготовки студентів, а відмінними – особливості застосування згаданих 
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вище підходів: у коледжах Великої Британії переважає міжпредметний, а в 

США – монопредметний підхід. 

Порівняльний аналіз процесуальних основ формування комунікативної 

культури у зазначених країнах свідчить, що у них застосовуються ідентичні 

стратегії, принципи, форми, методики, методи та засоби формування 

комунікативної культури студентів-медиків.  

Головними стратегіями цього процесу в обох країнах є академічне 

партнерство та навчання упродовж життя, а принципами – індивідуалізація та 

системність (керівництво, менторство та тьюторство). Провідними формами 

організації навчального процесу є лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, 

майстер-класи, практика; у дистанційній формі навчання широко 

застосовуються скайп-конференції, електронне спілкування, он-лайн–форуми, 

відеоконференції та чат-руми. Суттєвого розвитку набули методики критичного 

та аналітичного мислення, холізму, лідерства, мобільності та адаптивності. 

Пріоритетними методами формування комунікативної культури виявлено: 

пояснювально-ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на 

хвилину»), репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», 

практичний, кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, 

фундаментальний проект), евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації). 

Засобами формування комунікативної культури визначено системи аудиторної 

відповіді та миттєвих повідомлень, електронні дошки оголошень, блоги, 

Інтранет, голосова пошта. 

Отже, аналіз нормативних, змістових і процесуальних основ 

формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США засвідчив високий рівень розробленості 

організаційно-педагогічних основ цього процесу у британсько-

американських медичних коледжах.  

Зміст другого розділу представлений у таких публікаціях автора: 

«Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах Великої Британії та США» [28], «Сучасний стан медичної освіти 

США» [27], «Аналіз сучасного стану медичної освіти у коледжах Великої 

Британії» [21], «Зміст формування комунікативної культури майбутніх 

медичних працівників у медичних коледжах США» [23], монографія 

«Формування комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій 

Британії та США: організаційно-педагогічні основи» [29]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США  

ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ  

У МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ УКРАЇНИ 

 

3.1. Організаційно-педагогічні основи формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах України 

  

Медицина – сфера людських відносин, в якій обов’язковою умовою 

повинна бути гармонійна взаємодія культури та комунікації. З розвитком 

медицини як галузі наук в Україні підвищується потреба у формуванні 

комунікативної культури медичних працівників. Розглянемо її нормативні 

основи за міжнародним, національним, регіональним та інституційним рівнями. 

 Міжнародний рівень нормативних основ формування комунікативної 

культури в Україні представлений важливими міжнародними документами, які 

визначають основні норми та правила роботи кожного медика в будь-якій 

цивілізованій країні: клятва Гіппократа, клятва Ф. Найтінгейл, етико-

нормативні документи міжнародних організацій, у числі яких Статут 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (1946), Загальна декларація прав 

людини ООН (1948), Лісабонська декларація про права пацієнта (1981, 1995), 

Європейський кодекс медичної етики (1987), Конвенція про права дитини 

(1989), Венеціанська декларація з медичної освіти (1991), Декларація про 

розвиток прав пацієнтів у Європі (1994), Європейська хартія пацієнтів         

(2002 рік), Етичний кодекс професійної етики міжнародної ради медсестер 

(1953, 2012), Статут організації «Червоний Хрест і Червоний Півмісяць».  

Національний рівень формування комунікативної культури студентів-

медиків в Україні представлений такими основними законодавчими актами: 

Закон України «Про освіту» (за ред. 2015 р.) [44], Закон України «Про вищу 

освіту» (за ред. 2015 р.) [43], Закон України «Основи Законодавства України 

про охорону здоров’я» (за ред. 2015 р.) [85], Закон України «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (за ред. 2015 р.) [94], 

Етичний кодекс медичної сестри України (1999) [38], статут Червоного Хреста 

в Україні [107]. 

Закон України «Про освіту» (за ред. 2015 р.) відображує основні 

принципи та норми суспільного розвитку, які безпосередньо стосуються сфери 

спілкування: «Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, 

національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами» [44]. 

Основними комунікативними нормами в охороні здоров’я України 

визначені: «дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони 

здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій; гуманістична 

спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над 
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класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, 

підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення; 

рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної 

допомоги та інших послуг у сфері охорони здоров'я» [85]. 

Загальні засади та основні напрями реалізації державної політики у 

соціальній сфері визначає закон «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні»». Цей закон захищає та гарантує право молоді на 

працю, освіту, матеріальну допомогу, житло, соціальний захист, сім'ю, 

соціальну активність, охорону здоров'я, фізичний розвиток, саморозвиток, 

самореалізацію, підприємницьку ініціативу та діяльність, культурний розвиток 

та правовий захист [94]. Отже, на законодавчому рівні українська молодь має 

всі належні права. 

Етичний кодекс медичної сестри України був прийнятий у 1999 році в 

Чернівцях. Вважаємо цей документ відображенням комунікативних стандартів 

медичних працівників, що окреслює їх основні моральні цінності та необхідні 

комунікативні навички та вміння. У змісті кодексу акцент зроблений на 

особистості медичного працівника, взаємовідношенні медика і пацієнта та їх 

ефективній взаємодії (стаття 5):  

«Медична сестра у роботі та поведінці повинна бути взірцем високої 

культури, ввічливості, скромності та акуратності. Стосунки з пацієнтами мають 

бути такими, щоб максимально оберігати психіку хворого: чуйно та уважно 

ставитися до нього, стримувати себе в різних ситуаціях, бути коректною при 

звертанні до пацієнта.  

Медична сестра повинна поважати особисту гідність пацієнта, 

враховувати його потреби та цінності. Такі чинники, як раса пацієнта, релігійні 

погляди, етнічне походження, соціальний або сімейний статус, сексуальна 

орієнтація, вік або стан здоров’я не повинні впливати на якість медичної 

допомоги. Медична сестра не має права втручатися без відома та волі пацієнта 

в його особисте життя, за винятком тих випадків, коли це пов’язано виключно з 

професійною необхідністю. Медсестрі повинен бути відомий стиль життя 

пацієнта для створення індивідуальних програм медсестринського догляду, які 

б збігалися з психологічними, соціальними, культурними, духовними та 

фізіологічними потребами пацієнта» [38]. 

У статуті Товариства Червоного Хреста України визначено основні 

моральні якості медичного працівника: гуманність, неупередженість, 

нейтральність, незалежність, добровільність, єдиність, універсальність [107, 

c. 4–5]. 

Системно-структурний аналіз дозволив з'ясувати, що в Україні основні 

норми та стандарти медичної підготовки (у т. ч. комунікативної) базуються на 

принципі централізації і визначаються на рівні міністерств. Тому регіональний 

рівень формування комунікативної культури студентів не отримав розвитку, а 
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інституційний відображений лише на рівні робочих програм, які розробляються 

викладачами навчальних закладів на основі навчальних планів і програм, 

затверджених Міністерством охорони здоров’я України.  

В Україні налічується понад 100 закладів медичної освіти, серед яких 72 

медичні коледжі [52]. Основними спеціальностями в них є: «Лабораторна 

діагностика», «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа», 

«Сестринська справа», «Стоматологія ортопедична». Найбіш популярною в 

медичних коледжах України, як і у Великій Британії та США, є спеціальність 

«Сестринська справа». 

Особливості підготовки медичних сестер в Україні розкрито у працях 

М. Шегедин. Їх освіта поділяється на початкову, базову та повну вищу освіту. 

Важливим уточненням є поділ сестринської справи на дві взаємозв’язані 

підсистеми: медсестринська освіта й медсестринська діяльність. Вчена виділяє 

у підсистемі «діяльність» такі рівні освіти: I − медична сестра-молодший 

спеціаліст, яка здійснює лише «профілактичну діяльність, догляд та опіку за 

хворими»; II − медична сестра-бакалавр медицини – до названих обов’язків 

додається «здійснення управління медсестринськими структурами, надання 

медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях, участь у підготовці 

медсестер-молодших спеціалістів»; III–IV − медична сестра-спеціаліст 

(магістр), яка має навички медичних сестер I і II рівнів, а крім того «поширює 

свою діяльність за рахунок висококваліфікованої професійної діяльності в 

клінічному медсестринстві шляхом управління на рівні медсестринських 

закладів, зайняття управлінських посад, залучення до викладацької діяльності – 

навчання медсестер за програмами I–IV рівнів підготовки» [125, с. 13].  

Спираючись на фактичні дані, М. Шегедин наголошує на актуальності 

реформування медичної освіти в Україні. Чинниками необхідності значних змін 

є «традиційне уявлення про медичну сестру, недооцінка значення наукових 

принципів у підготовці». Вчена зазначає, що в Україні кінцевим результатом 

для медичних сестер-магістрів повинен бути захист кандидатської та 

докторської дисертації з проблем медсестринства [125, c. 18].  

Зауважимо, що більшість медичних сестер в Україні мають I рівень освіти 

(молодший спеціаліст). Це пов’язано із соціальним замовленням, так як основна 

функція медсестри в Україні – медичний догляд і піклування за пацієнтами та 

виконання лікарських призначень. Рівень бакалавра – більш поширений 

ступінь, ніж магістр: при цьому диплом бакалавра можна отримати лише в 

п’яти навчальних закладах України, а магістра – лише в чотирьох.  

Проаналізуємо навчальні плани та програми медичних коледжів України 

для визначення змістових основ формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах України. Аналіз навчальних програм 

українських медичних коледжів, які затверджені Міністерством охорони 

здоров’я України у 2011 році, доводить важливість комунікативної підготовки 
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студентів. Базисом у формуванні комунікативної культури студентів-медиків є 

навчальні дисципліни «Медсестринська етика та деонтологія», «Основи 

психології та міжособове спілкування». Такий розподіл дисциплін у 

навчальному плані засвідчує застосування поліпредметного підходу. 

Можемо коонстатувати недостатню кількість годин, виділених для 

формування комунікативної культури студентів. Наприклад, у дисципліні 

«Основи психології та міжособове спілкування» на розділ «Міжособове 

спілкування» виділено лише 22 години, з яких 6 годин – лекції та 16 годин – 

практичні заняття [87, с. 5]. У дисципліні простежуються теми, в яких зроблено 

акцент на формуванні комунікативної культури: «Мова. Мовлення. 

Спілкування. Мистецтво спілкування», «Індивідуальні особливості 

міжособистісного спілкування. Міжособистісне розуміння», «Конфлікт. Зони 

комфорту. Типи поведінкових реакцій» [87, c. 5].  

У дисципліні «Медсестринська етика та деонтологія» комунікативна 

спрямованість представлена, зокрема, в таких темах: «Психологічні основи 

спілкування медичної сестри та пацієнта», «Збереження професійної таємниці 

та інформування пацієнта», «Помилки в професійній діяльності медичних 

працівників та етичне оцінювання їх» [76, с. 5]. Загальна кількість годин, 

відведених на вивчення цієї дисципліни, – 54, з них 30 годин (18 − лекції та 12 − 

навчальна практика) відбувається під керівництвом викладача та 24 години 

відведено на самостійне вивчення [76, с. 5]. Однак зазначимо, що 

зосередженість уваги на комунікативних навичках майбутнього медика 

знаходимо і в деяких гуманітарних дисциплінах. Так, наприклад, комунікативне 

спрямування мають такі теми навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)»: «Правила спілкування фахівця при проведенні 

зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону», «Складання професійних 

документів: загальні вимоги, текст, основні реквізити, види» [118, c. 5].  

Окремі аспекти комунікативного спрямування простежуються й у змісті 

таких навчальних дисциплін: «Основи правознавства», де відображено основні 

законодавчі норми діяльності медичних працівників [86, с. 5]; «Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)» − у темах «Прийом у лікарню», «Візит до 

лікаря», «Монологічне повідомлення студента-медика про майбутню 

професію» та ін. [45, с. 7–8]; «Основи філософських знань» − у темах 

«Філософський підхід до розуміння людини», «Філософське пізнання. 

Специфіка медичного пізнання» та «Філософські проблеми медицини» [88, 

с. 6]. 

Можемо зробити висновок, що у змістових основах формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів України поєднуються 

поліпредметний і міжпредметний підходи. Про поліпредметний підхід свідчить 

наявність навчальних дисциплін «Основи психології та міжособове 
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спілкування» та «Медсестринська етика і деонтологія», мета яких − 

комунікативна підготовка студентів.  

Водночас, певну комунікативну спрямованість мають деякі дисципліни 

гуманітарного циклу («Основи правознавства», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Основи філософських знань» та ін.). Наприклад, 

міждисциплінарна інтеграція на заняттях з іноземної мови дозволяє залучати 

для формування комунікативної культури студентів знання з інших дисциплін. 

Не можна вчити іноземну мову, не знаючи рідної, неможливо бути 

професіоналом своєї справи, не знаючи культури, не можна працювати 

медиком, не вивчивши основні правила комунікативної поведінки кожного 

медичного працівника.  

У результаті застосування емпіричних методів виявлено, що процесуальні 

основи формування комунікативної культури студентів медичних коледжів в 

Україні представлено такими стратегіями як особистісно-орієнтована, 

системна, діяльнісна тощо. Особистісно-орієнтована стратегія ґрунтується на 

індивідуальному підході до студентів, акцент робиться на розвитку всебічної 

культури особистості, в якій велика увага приділяється формуванню 

комунікативної майстерності студентів. Системна стратегія відображає 

організаційно-педагогічні основи формування комунікативної культури, тобто 

те, як організований процес навчання, тренування та засвоєння комунікативних 

навичок. Діяльнісна стратегія спрямована на формування комунікативної 

культури студентів через діяльність; це означає, що розвиток особистості 

можливий лише за рахунок активної діяльності всіх учасників навчального 

процесу. Основними формами навчально-виховної роботи студентів-медиків 

вчена З. Шарлович визначає: лекції, семінари, ділові ігри, круглі столи, 

практичні професійні тренінги, майсер-класи [123, c. 24]; В. Рижковський та 

А. Рижковський доповнюють цей список такими формами навчання як заняття-

вистави, конкурси та наукові конференції [96, с. 22].  

Важливо зазначити, що для комунікативної підготовки є доцільним 

застосування різних форм роботи на заняттях: (у парах, тріадах, групах, усією 

групою), де роль викладача часто не є головною. Такі форми організації 

навчально-виховного процесу, як створення міні-спектаклів, проведення 

конференцій і майстер-класів, перегляд відеосюжетів, залучення студентів до 

різноманітних благодійних акцій, допомога дитячим будинкам, інвалідам, 

самостійне проведення акцій у допомозі хворим та знедоленим, піклування про 

ветеранів, активна участь у житті міста, країни, відвідування музеїв, театрів, 

виставок допоможуть розвивати не тільки моральні цінності, але й вплинуть на 

комунікативну складову всебічного розвитку студента.  

Звичайно, добрим прикладом професійного спілкування є викладачі, які 

під час аудиторних занять та на виробничій практиці формують не тільки 
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професійні якості студентів, але й сприяють їх особистісному, зокрема 

комунікативному вдосконаленню.  

Для формування комунікативної культури студентів медичних коледжів 

широко використовуються технології проблемного навчання, евристичні, ігрові 

та діалогові. Технологія проблемного навчання є особливо актуальною для 

формування комунікативних умінь і навичок, мотивації та пізнавальної 

активності, для саморозвитку та самовдосконалення студентів. Евристична 

технологія у процесі формування комунікативної культури дозволяє студентам 

творчо та самостійно підходити до вирішення завдань, ситуаційних задач, 

активно діяти у складних ситуаціях. Ігрові та діалогові технології важливо 

застосовувати для тренування манери та стилю поведінки студентів у реальних 

ситуаціях, в яких студенти проявляють себе як медики, які несуть 

відповідальність за свої слова, вчинки, здоров'я та життя пацієнтів. Як зазначає 

З. Шарлович, важливу роль у формуванні комунікативних навичок студента 

медичного коледжу відіграють такі технології: гуманно-особистісна технологія 

(зосередженість на індивідуальному підході до студента), технологія 

проблемного навчання (акцент на пізнавальних здібностях студента), 

інтеграційні технології (використання умінь, навичок і знань з інших 

дисциплін), ігрові технології (виконання завдання за допомогою реалізації 

певного сюжету), діалогові технології (створення комунікативного 

середовища), евристична технологія (формування творчих здібностей у 

студентів) [123, c. 24]. 

До методів формування комунікативної культури фахівці відносять: 

словесні (лекції, бесіди, дискусії), наочні (спостереження, демонстрування) та 

практичні (вирішення типових і нетипових клінічних ситуацій, розв’язання 

ситуаційних задач, вправи на реальні ситуації, кейс-метод). Пріоритетними 

засобами навчання є наочні та технічні: девайси, інструментарій, муляжі, 

фантоми, препаровані матеріали тощо [68, с. 21; 123, c. 24; 91, с. 57].  

Аналіз фахової літератури дозволяє констатувати, що для формування 

комунікативної культури студента-медика дуже часто пропонується 

застосування методу розв’язання ситуаційних задач, який ґрунтується на 

проведенні діалогів «пацієнт-медсестра», аналізі дій медичної сестри і 

можливих дій при різних діагнозах. Зазначимо, що під час розв’язання задачі 

студенти – головні дійові особи. Використання цього методу ґрунтується на 

ситуаціях, наближених до реальних.  

Особливу увагу звернемо на практичні методи. Робота медичного 

працівника пов’язана з наданням інформації, допомоги та медичних послуг, а 

тому завдання та вправи, які мають бути використані на заняттях, повинні бути 

комунікативні або умовно-комунікативні. Наприклад: 1) діалог між пацієнтом 

та медичною сестрою: уявіть, що один з вас – пацієнт, а інший – медична 

сестра; дізнайтеся як почувається пацієнт, що його турбує, виміряйте 
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артеріальний тиск та температуру; 2) діалог між медичною сестрою та лікарем: 

уявіть, що один із вас – лікар, а інший – медична сестра; лікарю необхідно 

дізнатися, як виконуються всі необхідні інструкції щодо пацієнта, лікар 

призначає медичній сестрі зробити ін’єкцію та поставити крапельницю. Серед 

ефективних методів формування комунікативної культури на гуманітарних 

дисциплінах визначені комунікативний метод [441, c. 58–60], груповий метод 

[359, c. 125–126; 267, c.6–7], усний метод [424, c. 44–45], метод наочності [355, 

с. 3] та ін. Одним з найефективніших вважається комунікативний метод, тому 

розкриємо його сутність детальніше. 

За методикою викладання іноземних мов, комунікативний метод 

спрямований на організацію процесу навчання як «адекватного процесу 

реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей 

мовленнєвого спілкування». Також зазначається, що з використанням цього 

методу студенти набувають комунікативну компетенцію, яка дозволяє їм 

використовувати мову залежно від ситуації [77, c. 303]. У рамках цього методу 

завдання можуть базуватися на використанні таких прийомів: information gap 

(дефіцит інформації), choise (вибір) або feedback (реакція). Важливим є 

використання автентичних матеріалів, що сприяє реальності ситуативного 

мовлення. Швидкість та правильність мовлення – показник сформованості 

комунікативних умінь [77, c. 303]. Вважаємо комунікативний метод – сучасним 

та актуальним, адже він сприяє розвитку комунікативної культури студентів 

медичних коледжів. 

Для перевірки рівня сформованості комунікативних навичок 

застосовують такі методи оцінювання: усні (монологічне, діалогічне мовлення), 

письмові, презентації, доповіді, тести, заліки, екзамени [123, c. 24]. 

Основні засоби, які використовуються для формування комунікативної 

культури студентів: технічні (девайси), інструментарій, муляжі, фантоми, 

таблиці, препаровані матеріали [123, c. 24; 50, с. 48].  

Отже, вивчення вітчизняного досвіду формування комунікативної 

культури студентів-медиків дозволяє констатувати, що в Україні створена 

досить ефективна й розгалужена система формування комунікативної культури 

майбутніх медиків. Її нормативна база представлена на міжнародному та 

національному рівнях. Міжнародний рівень – це основні закони, стандарти та 

норми міжнаціонального значення. Національний рівень представлений 

законами України та Етичним кодексом медичної сестри України.  

Змістові основи формування комунікативної культури студентів у 

медичних коледжах України ґрунтуються на поєднанні поліпредметного 

підході та міжпредметного підходів. Перший підхід відображено у 

комунікативно спрямованих дисциплінах «Основи психології та міжособове 

спілкування» та «Медсестринська етика і деонтологія». Водночас, 

комунікативні елементи має зміст низки інших навчальних дисциплін: «Основи 
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правознавства», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Основи 

філософських знань», «Українька мова (за професійним спрямуванням)». 

У результаті застосування теоретичних та емпіричних методів доведено, 

що процесуальні основи формування комунікативної культури студентів 

медичних коледжів в Україні представлено такими стратегіями, як особистісно-

орієнтована, системна, діяльнісна тощо. Серед форм навчально-виховної 

роботи найбільшої уваги набули лекції, семінари, ділові ігри, круглі столи, 

професійні тренінги, майстер-класи, заняття-вистави, конкурси, наукові 

конференції, акції доброчинності, відвідування осередків культури тощо.  

Широко використовуються технології проблемного навчання, евристичні, 

ігрові, діалогові технології. Найбільш поширеними методами формування 

комунікативної культури визначені: словесні (лекції, бесіди, дискусії), наочні 

(спостереження, демонстрування) та практичні (вирішення типових і нетипових 

клінічних ситуацій, розв’язання ситуаційних задач, вправи на реальні ситуації, 

кейс-метод). Пріоритетними засобами навчання є наочні та технічні: девайси, 

інструментарій, муляжі, фантоми, препаровані матеріали тощо.  

 Для підвищення ефективності професійної підготовки студентів-медиків 

вважаємо необхідним посилення комунікативної спрямованості навчання у 

закладах медичної освіти. Важливим шляхом удосконалення цього напряму 

вважаємо екстраполяцію відповідного позитивного досвіду країн, які є 

визнаними лідерами у цій сфері, зорема Великої Британії та США. Зазначимо, 

що такий підхід позитивно впливатиме на якість медичного обслуговування та 

задоволення потреб громадян України.  

 

3.2. Перспективи використання досвіду Великої Британії та США 

для комунікативної підготовки студентів-медиків в Україні 

 

В умовах реформування освіти в Україні неухильно зростає необхідність 

підвищення комунікативної культури студентів. Про це свідчить і зміст 

сучасних нормативних документів (Національна доктрина розвитку України у 

ХХІ столітті; Концепція національного виховання; Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання).  

Дедалі гостріше постають комунікативні проблеми у сучасному світі 

високих технологій та інформаційних систем, адже молодь XXI століття часто є 

носієм не «живого» спілкування, а віртуальної взаємодії з комп’ютерним 

співрозмовником. У цьому процесі особистість втрачає можливість здобувати 

життєво необхідний досвід «справжньої комунікації», а отже, формувати та 

розвивати свою комунікативну культуру, що є частиною особистісної культури.  

Порівняємо особливістю надання відповідних освітніх послуг в Україні та 

зазначених зарубіжних країнах.  
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По-перше, особливостю британсько-американської медичної освіти 

освіти є можливість навчання на дистанційній формі. У процесі підготовки 

українських медиків немає заочної або дистанційної форми навчання, адже 

саме щоденна плідна праця допомагає у засвоєнні теоретичного матеріалу та в 

удосконаленні практичних навичок, у т. ч. комунікативних. Водночас це 

ускладнює можливість студентів поєднувати навчання та роботу.  

По-друге, аналіз підготовки студентів-медиків Великої Британії та США 

доводить велику увагу до розвитку самостійності, критичного та аналітичного 

мислення, що є суттєвими показниками комунікативної культури студентів-

медиків. В Україні великий вплив на розвиток студента має педагог. Він – 

лідер, помічник, радник, консультант і, головне, основне джерело отримання 

знань для багатьох студентів. Водночас останнє негативно впливає на розвиток 

самостійності й критичного мислення, адже саме пошук матеріалів, вивчення 

великої кількості джерел є засобом розвитку особистості, що вміє 

досліджувати, аналізувати, обирати та робити висновки. Важливо зазначити, 

що самостійність не домінує і в роботі української медичної сестри, яка є лише 

помічником лікаря. Натомість у Британії та США медсестра проводить з 

пацієнтом більше часу, ніж лікар, і має право поставити діагноз.  

 По-третє, система освіти в США та Великій Британії дозволяє медичним 

сестрам отримувати вчений ступінь, чого, як правило, немає в Україні. 

Максимум для української медсестри – закінчення магістратури з 

медсестринства, однак цей освітній рівень не користується попитом. 

По-четверте, для підготовки медичних сестер у Великій Британії та США 

характерна вузькопрофільність. В Україні медична сестра універсальна, після 

закінчення медичного коледжу вона повинна вміти працювати в будь-якому 

відділенні. Широкопрофільність медсестер в Україні має свої переваги, адже 

при підготовці фахівців передбачаються широкі можливості їх майбутнього 

працевлаштування. Водночас відмінності в спеціальностях теж мають сенс. Це 

дозволить зекономити час та гроші на навчання. Крім того, майбутній фахівець 

буде підготовлений до специфіки роботи у конкретному медичному 

середовищі. 

По-п'яте, однією з проблем української медицини є акцент на лікуванні, а 

не на профілактиці, як це робиться у високо розвинених країнах. Медичні 

сестри США та Великої Британії приділяють велику увагу просвітницькій 

діяльності, розповідаючи про хвороби та їх профілактику, здоровий спосіб 

життя. Наші медсестри, на жаль, не мають таких функціональних обов’язків. 

Вважаємо доцільним запозичення зарубіжного досвіду в цій сфері, адже краще 

завадити хворобі, ніж ліквідувати її наслідки. З точки зору комунікації, 

підготовка медсестер до профілактичної роботи потребує формування 

відповідних умінь і навичок спілкування. 
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Незважаючи на значні досягнення у фаховій підготовці медичного 

персоналу в Україні, аналіз організаційно-педагогічних основ формування 

комунікативної культури в Україні, Великій Британії та США дозволяє 

констатувати можливість творчого використання елементів прогресивного 

американського та британського досвіду щодо формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах України.  

На основі систематизації, узагальнення та компаративного аналізу 

вітчизняного й зарубіжного досвіду розроблено модель формування 

комунікативної культури студента медичного коледжу, що ґрунтується на 

діалектичному поєднанні вітчизняних і зарубіжних підходів до формування 

комунікативної культури студентів-медиків.  

Розроблена модель базується на нормативних, змістових і процесуальних 

основах.  

Нормативні основи ґрунтуються на підвищенні уваги до формування 

комунікативної культури студентів-медиків на всіх рівнях (у т. ч. регіональному та 

інституційному). Вважаємо, що нормативні основи формування комунікативної 

культури в Україні повинні будуватися на всіх послідовно підпорядкованих 

рівнях. Міжнародний рівень – це комплекс міжнародних документів, які 

закладають базис для інших рівнів. Національний рівень повинен містити 

документи, які будуть націлені на комунікативну підготовку студентів в усій 

країні. Регіональний рівень повинен ґрунтуватися на стандартах та 

рекомендаціях, які є чинними в кожній області. Інституційний рівень – це 

відображення норм, правил та рекомендацій, які активно впроваджують 

медичні працівники та вчені навчальних закладів у своїй практичній діяльності. 

Зазначимо, що відповідна законодавча база – одна з проблемних сфер у 

медицині України. Незахищеність пацієнтів, нечіткість законів призводять до 

проблемних ситуацій, коли медичні працівники не можуть довести свою 

правоту і правильність рішень, а пацієнти – свої права. Позитивним аспектом 

медичної освіти в США та Великій Британії є приділення значної уваги 

розробленню рекомендацій та стандартів для комунікативної підготовки 

майбутніх медиків. Протягом усього періоду навчання увага зосереджується на 

різні аспекти спілкування між медсестрою і пацієнтом, медсестрою та 

колегами, розглядається, як вони повинні поводитися в різних комунікативних 

ситуаціях. Велике значення надається вивченню особливостей роботи з 

пацієнтами похилого віку та психічнохворими, адже саме ця група пацієнтів 

потребує особливої уваги, слів та поведінки.  

Змістові основи передбачають збагачення поліпредметної складової змісту 

медичної освіти інтегрованим курсом «Основи комунікативної майстерності» й 

посилення комунікативної спрямованості змісту суспільно-гуманітарних і 

клінічних дисциплін. Отже, змістові основи повинні бути представлені за 
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допомогою гармонійного поєднання поліпредметного та монопредметного 

підходів.  

Вважаємо, що підвищити ефективність формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів України може створення інтегрованого 

курсу «Основи комунікативної майстерності». Зміст курсу має інтегровувати 

основи знань із різних галузей, які безпосередньо стосуються формування 

комунікативної культури медика, і базуватися на: знаннях законів, норм та 

правил («Основи правознавства»); усвідомленні моральних цінностей («Основи 

філософських знань», «Медсестринська етика і деонтологія»); знаннях теорії 

організації, що включає основи лідерства, роботи в команді, вирішення 

проблем, конфліктів; знаннях вікової фізіології та психології («Анатомія 

людини», «Ріст і розвиток людини», «Фізіологія», «Основи психології та 

міжособове спілкування»); мовленнєвій культурі («Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)»; спеціалізованій комунікативній підготовці, у т. ч. щодо 

спілкування з  різними групами пацієнтів і колегами.  

Викладачами цього курсу повинні бути досвідчені фахівці, які добре 

знають проблеми взаємодії з пацієнтами і можуть навчити студентів 

практичних умінь, застовуючи приклади з життя. Змістові основи розробленого 

нами курсу спрямовані на формування комунікативної культури у таких 

напрямах: мотиваційно-ціннісний – полягає у розвитку в студентів потреб і 

мотивів допомагати, лікувати та робити все для одужання пацієнта, що 

виражається за допомогою слів ввічливості, підтримки, турботи, толерантності 

та гуманності; інформаційно-когнітивний – базується на опануванні 

теоретичних знань комунікації на основі критичного та аналітичного мислення, 

вивченні методики вирішення конфліктів, основ психологічної безпеки 

пацієнтів і турботи про себе, а також засвоєнні етичного кодексу медичного 

працівника; діяльнісний – передбачає практичну реалізацію знань, формування 

навичок роботи в команді, самостійності і лідерських якостей студентів, 

застосування ситуаційних комунікативних задач, які допоможуть студентам-

медикам у формуванні доцільних навичок комунікації та власного стилю 

поводження. 

Спираючись на зарубіжний досвід, до змісту курсу необхідно включити 

тренування таких комунікативних вмінь: поводження з колегами; виявлення 

пристосованості, відповідальності та повного залучення від ситуації до 

ситуації; озвучення «поганих новин»; розуміння невербальної мови. На 

заняттях курсу «Основи комунікативної майстерності» пропонуємо 

використовувати методи, які добре зарекомендували себе у практиці медичної 

освіти Великої Британії та США. Основними серед них є: метод 

фундаментального проекту, активного вивчення, майстерності та рефлексії, 

практичні настанови, аналіз ситуації, «наставник на хвилину». 
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Важливою умовою ефективної та результативної організації процесу 

формування комунікативної культури студентів вважаємо стимулювання їх 

професійного інтересу через зміст, форми і способи самостійної роботи. 

Наприклад, на заняттях курсу «Основи комунікативної майстерності» вважаємо 

за доцільне використання та впровадження комп’ютерних технологій із 

залученням презентацій, проектів, діаграм та кросвордів для організації 

самостійної роботи студентів. Детальніше про курс «Основи комунікативної 

майстерності» зазначено у Додатку Л. 

Процесуальні основи передбачають збагачення вітчизняного досвіду 

застосуванням стратегій, принципів, форм, методик, методів і засобів навчання, 

ефективність яких доведена практикою використання у зарубіжних медичних 

коледжах: стратегії − академічне партнерство та навчання упродовж життя; 

принципи індивідуалізації та системності (керівництво, менторство та 

тьюторство); форми − лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-

класи, практика, скайп-конференції, електронне спілкування, он-лайн форуми, 

відеоконференції та чат-руми; методики критичного та аналітичного мислення, 

холізму, лідерства, мобільності та адаптивності; методи − пояснювально-

ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на хвилину»), 

репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», практичний, 

кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний 

проект), евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації); засоби − система 

аудиторної відповіді та миттєвих повідомлень, електронні дошки оголошень, 

блоги, Інтранет, голосова пошта. 

Основними компонентами комунікативної культури студентів-медиків 

визначено комунікативну майстерність та організаційну культуру. Критеріями 

сформованості комунікативної культури виокремлено: мотиваційно-ціннісний, 

інформаційно-когнітивний та діяльнісно-результативний (додаток К). Виявлено, 

що показниками мотиваційно-ціннісного критерію є професійно-комунікативна 

мотивація (вірність етичному кодексу медика; спрямованість на дотримання 

законодавчих норм щодо медичного обслуговування пацієнтів), гуманістичні 

ціннісні орієнтації та комунікативні якості особистості (духовність, гуманність, 

доброта, чуйність, почуття обов’язку, совість, тактовність, толерантність, 

лідерські якості тощо). Показниками інформаційно-когнітивного критерію 

визначені: знання законодавчої бази й етичного кодексу медика, комунікативні 

знання, уміння та навички, комунікативно-пізнавальна активність. Діяльнісно-

результативний критерій представлений такими показниками: техніка 

вербальної (мовлення) і невербальної (міміка, жести, пози тощо) комунікації; 

стилі спілкування (авторитарний, ліберальний, демократичний); моделі 

спілкування з пацієнтами – дорослий-дитина, дорослий-дорослий, пацієнт-

колега, медик-лідер (лідерська сітка за І. Ріголосі). Пропонуємо своє бачення 
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моделі формування комунікативної культури студентів медичного коледжу 

(рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Модель формування комунікативної культури студентів 

медичного коледжу в Україні 

Процесуальні основи 
 стратегії − академічне партнерство та навчання упродовж життя; принципи 

індивідуалізації та системності (керівництво, менторство та тьюторство);  

 форми − лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-класи, практика, скайп-

конференції, електронне спілкування, он-лайн–форуми, відеоконференції та чат-руми;  

 методики критичного та аналітичного мислення, холізму, лідерства, мобільності та 

адаптивності;  

 методи − пояснювально-ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на 

хвилину»), репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», практичний, 

кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний проект), 

евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації);  

 засоби − система аудиторної відповіді та миттєвих повідомлень, електронні дошки 

оголошень, блоги, Інтранет, голосова пошта. 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-педагогічні основи 

формування комунікативної культури студентів 

медичного коледжу 

Комунікативна культура студента медичного коледжу 

                                                 
 

 

Критерії сформованості комунікативної культури: 

 мотиваційно-ціннісний − професійно-комунікативна мотивація, гуманістичні ціннісні орієнтації 

та комунікативні якості особистості;  

 інформаційно-когнітивний − знання законодавчої бази й етичного кодексу медика, 

комунікативні знання, уміння та навички, комунікативно-пізнавальна активність; 

 діяльнісно-результативний − техніка вербальної і невербальної комунікації; стилі та моделі 

спілкування з пацієнтами. 

 

Комунікативна майстерність Організаційна культура 

Нормативні основи 

 міжнародний рівень – комплекс 

міжнародних документів; 

 національний рівень – комунікативно 

спрямовані документи Українського 

уряду, МОН, МОЗ та ін.; 

 регіональний рівень – рекомендації для 

впровадження національних документів у 

областях України; 

 інституційний рівень – стандарти, норми, 

правила, які впроваджують коледжі 

 

 

 

Змістові основи 
Гармонійне поєднання двох підходів: 

 поліпредметного («Медсестринська етика 

та деонтологія», «Основи психології та 

міжособове спілкування», «Основи 

комунікативної майстерності»);   

 міжпредметного («Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Основи 

правознавства», «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)», «Основи 

філософських знань») 
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Отже, порівняльний аналіз комунікативної підготовки студентів 

медичних коледжів у Великій Британії, США та Україні дозволяє зазначити, що 

використання зарубіжного досвіду може позитивно вплинути на формування 

комунікативної культури студентів в Україні.  

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі визначено можливості творчого використання 

елементів прогресивного американського та британського досвіду щодо 

формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах України. 

Систематизація та узагальнення нормативних основ формування 

комунікативної культури студентів-медиків України показали, що вони 

функціонують на міжнародному та національному рівнях. Міжнародний рівень 

представлений документами, які визначають основні норми та правила роботи 

медичного працівника в будь-якій цивілізованій країні: клятва Гіппократа, 

клятва Ф. Найтінгейл, етико-нормативні документи міжнародних організацій 

тощо. Констатовано, що основними законодавчими актами, які регламентують 

формування комунікативної культури студентів на національному рівні є такі: 

Закони України «Про освіту» (за редакцією 2015 р.), «Про вищу освіту» (за 

редакцією 2015 р.), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні» (за редакцією 2015 р.), «Основи Законодавства України про 

охорону здоров’я» (за редакцією 2015 р.), Етичний кодекс медичної сестри 

України, Статут Червоного Хреста в Україні.  

Системно-структурний аналіз дозволив з'ясувати, що в Україні основні 

норми та стандарти медичної підготовки (у т. ч. комунікативної) базуються на 

принципі централізації та визначаються на рівні міністерств. Тому 

регіональний рівень формування комунікативної культури студентів не отримав 

розвитку, а інституційний відображений лише на рівні робочих програм, які 

розробляються викладачами навчальних закладів на основі навчальних планів і 

програм, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.  

Порівняльний аналіз дозволив констатувати ідентичність змістових основ 

формування комунікативної культури студентів в усіх медичних коледжах 

України, що відбувається на основі поєднання поліпредметного і міжпредметного 

підходів. Згідно з цим, на формування комунікативної майстерності студентів 

спрямовано зміст навчальних дисциплін «Медсестринська етика і деонтологія» та 

«Основи психології і міжособове спілкування», а також окремі елементи змісту 

низки суспільних і клінічних дисциплін.  

У результаті застосування теоретичних та емпіричних методів доведено, 

що процесуальні основи формування комунікативної культури студентів 

медичних коледжів в Україні представлено такими стратегіями, як особистісно-

орієнтована, системна, діяльнісна тощо. Серед форм навчально-виховної 
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роботи найбільшої уваги набули лекції, семінари, ділові ігри, круглі столи, 

професійні тренінги, майстер-класи, заняття-вистави, конкурси, наукові 

конференції, акції доброчинності, відвідування осередків культури тощо. 

Широко використовуються технології проблемного навчання, евристичні, 

ігрові, діалогові технології. Найбільш поширеними методами формування 

комунікативної культури визначені: словесні (лекції, бесіди, дискусії), наочні 

(спостереження, демонстрування) та практичні (вирішення типових і нетипових 

клінічних ситуацій, розв’язання ситуаційних задач, вправи на реальні ситуації, 

кейс-метод). Пріоритетними засобами навчання є наочні та технічні: девайси, 

інструментарій, муляжі, фантоми, препаровані матеріали тощо. 

Для підвищення рівня фахової підготовки медичного персоналу в Україні 

доцільним вважаємо творче використання елементів прогресивного 

американського та британського досвіду щодо формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США.  

На основі систематизації, узагальнення та компаративного аналізу 

вітчизняного й зарубіжного досвіду розроблено модель формування 

комунікативної культури студента медичного коледжу, що ґрунтується на 

діалектичному поєднанні вітчизняних і зарубіжних підходів до формування 

комунікативної культури студентів-медиків. Розроблена модель базується на 

нормативних, змістових і процесуальних основах. Нормативні основи 

ґрунтуються на підвищенні уваги до формування комунікативної культури 

студентів-медиків на всіх рівнях (у т. ч. регіональному та інституційному). 

Змістові основи передбачають збагачення поліпредметної складової змісту 

медичної освіти інтегрованим курсом «Основи комунікативної майстерності», 

посилення комунікативної спрямованості змісту суспільно-гуманітарних і 

клінічних дисциплін. Процесуальні основи передбачають збагачення вітчизняного 

досвіду застосуванням стратегій, принципів, форм, методик, методів і засобів 

навчання, ефективність яких доведена практикою використання у зарубіжних 

медичних коледжах: стратегії − академічне партнерство та навчання упродовж 

життя; принципи індивідуалізації та системності (керівництво, менторство та 

тьюторство); форми − лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-

класи, практика, скайп-конференції, електронне спілкування, он-лайн–форуми, 

відеоконференції та чат-руми; методики критичного та аналітичного мислення, 

холізму, лідерства, мобільності та адаптивності; методи − пояснювально-

ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на хвилину»), 

репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», практичний, 

кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний 

проект), евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації); засоби − система 

аудиторної відповіді та миттєвих повідомлень, електронні дошки оголошень, 

блоги, Інтранет, голосова пошта. 
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Основними компонентами комунікативної культури студентів-медиків 

визначено комунікативну майстерність та організаційну культуру. Критеріями 

сформованості комунікативної культури виокремлено: мотиваційно-ціннісний, 

інформаційно-когнітивний та діяльнісно-результативний.  

Виявлено, що показниками мотиваційно-ціннісного критерію є професійно-

комунікативна мотивація (вірність етичному кодексу медика; спрямованість на 

дотримання законодавчих норм щодо медичного обслуговування пацієнтів), 

гуманістичні ціннісні орієнтації та комунікативні якості особистості 

(духовність, гуманність, доброта, чуйність, почуття обов’язку, совість 

тактовність, толерантність, лідерські якості тощо). Показниками інформаційно-

когнітивного критерію визначені: знання законодавчої бази й етичного кодексу 

медика, комунікативні знання, уміння та навички, комунікативно-пізнавальна 

активність. Діяльнісно-результативний критерій представлений такими 

показниками: техніка вербальної (мовлення) і невербальної (міміка, жести, пози 

тощо) комунікації; стилі спілкування (авторитарний, ліберальний, 

демократичний); моделі спілкування з пацієнтами – дорослий-дитина, 

дорослий-дорослий, пацієнт-колега, медик-лідер (лідерська сітка за І. Ріголосі). 

Отже, визначено можливості творчого використання елементів 

прогресивного американського та британського досвіду щодо формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах України. Розроблено 

модель формування комунікативної культури студентів медичних коледжів, яка 

ґрунтується на діалектичному поєднанні вітчизняних і зарубіжних підходів. 

Зміст розділу представлений у статтях «Сучасний стан медичної освіти 

США» [27], «Вітчизняний досвід підготовки майбутніх медиків» [22] та 

монографії «Формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів у Великій Британії та США: організаційно-педагогічні основи» [29].  
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження організаційно-педагогічних (теоретичних, 

нормативних, змістових і процесуальних) основ формування комунікативної 

культури студентів у медичних коледжах Великої Британії і США надає 

підстави сформулювати такі висновки:  

1. Окреслено теоретичні основи формування комунікативної культури 

студентів медичних коледжів у Великій Британії та США. Виявлено, що у 

вітчизняній науковій думці комунікативна культура розглядається як 

суспільний феномен і компонент розвитку особистості, а в зарубіжних 

дослідженнях функціонує у контексті теорії організації та трактується як чітко 

визначені норми та правила корпоративної етики. Доведено, що у медичній 

лексиці Великої Британії та США ця категорія найчастіше замінюється 

поняттями «комунікативні навички» та «комунікативні вміння». Комунікативну 

культуру студентів медичних коледжів визначено як сукупність особистісних 

якостей, комунікативних умінь і навичок майбутнього медика, що реалізуються 

під час професійного спілкування; стан інтелектуальної, психологічної та 

фізичної готовності до успішної взаємодії з пацієнтами та іншими учасниками 

лікувального процесу. Проаналізовано розвиток організаційно-педагогічних 

основ формування комунікативної культури студентів-медиків у Великій 

Британії та США. Зазначено, що в обох країнах цей процес відбувався 

ідентично, у безпосередньому зв’язку із загальним розвитком медичної освіти. 

Історичними етапами розвитку організаційно-педагогічних основ формування 

комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та 

США виокремлено: підготовчий (XVII – початок XIX ст.), започаткувальний 

(друга половина XIX ст.), розвивальний (XX ст.), реформувальний 

(початок XXІ ст.). З’ясовано, що найбільш плідними для формування 

комунікативної культури студентів є розвивальний та реформувальний етапи. 

Констатовано, що теоретичними основами формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США є теорія холізму, теорія 

критичного мислення, ієрархія потреб за А. Маслоу, деонтологічна теорія, теорія 

організації (що включає теорії лідерства, роботу в команді, вирішення проблем та 

розв'язання конфліктів), комунікативна педагогіка Т. Гордона й теорія 

терапевтичної комунікації. Особливостями формування комунікативної культури 

студентів медичних коледжів у Великій Британії та США визначено наявність 

дистанційної форми навчання; можливість здобуття наукового ступеня у галузі 

медсестринства; вузькопрофільність медичних сестер, яка у Великій Британії 

залежить від категорії пацієнтів, з якими працюватиме студент, а у США – від 

обов’язків та кваліфікації медсестер.  

 2. Охарактеризовано нормативні основи формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів Великої Британії та США, які 
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представлені на таких рівнях: 1) міжнародному – документи міжнародного 

значення (клятви, статути, декларації, кодекси, хартії); 2) національному – 

британські й американські документи національного значення (кодекси, 

стандарти, норми і принципи роботи медсестер та формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у Великій британії та США); 

3) регіональному – документи міністерств охорони здоров’я Англії, Уельсу, 

Шотландії та Північної Ірландії у Великій Британії та стандарти, розроблені 

наглядовими радами штатів у США; 4) інституційному – статути (США) і 

навчальні програми (Велика Британія, США) закладів освіти, де визначено 

перелік комунікативних умінь і навичок, якими повинні володіти студенти. 

З’ясовано особливості нормативних основ формування комунікативної 

культури студентів у зазначених країнах: у документах США зосереджено 

увагу на її теоретичних основах (теорія холізму, теорія критичного мислення, 

теорія організації (що включає теорії лідерства, роботу в команді, вирішення 

проблем та розв’язання конфліктів) і теорія терапевтичної комунікації), а у 

Великій Британії зроблено акцент на медичній етиці та деонтології;  

у США нормативна база формування комунікативної культури відображена 

нормами і стандартами у статутах навчальних закладів, а у Великій 

Британії – на рівні навчальних програм. Спільним для обох країн визначено 

формування навичок міжособистісної комунікації та ефективної взаємодії з 

пацієнтом на основі гуманного ставлення, високого професіоналізму і 

комунікативної майстерності. 

 3. Узагальнено змістові основи формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах Великої Британії та США. Доведено, що її 

зміст базується на таких підходах: монопредметному (комунікативно 

спрямована дисципліна, мета якої – комплексне формування комунікативної 

культури студентів-медиків), поліпредметному (одна чи кілька дисциплін суто 

комунікативного спрямування) та міжпредметному, коли формування 

комунікативної культури передбачено елементами змісту суспільних і 

клінічних дисциплін. Встановлено, що у Великій Британії переважає 

міжпредметний підхід, а в США – монопредметний. Стверджено, що спільним 

для обох країн є поєднання високоякісної клінічної підготовки з 

комунікативною, яка спрямована на формування комунікативної мотивації та 

гуманістичних ціннісних орієнтацій, оволодіння комунікативними уміннями і 

навичками, технікою вербальної та невербальної комунікації, на дотримання 

вимог медичної деонтології, розвиток комунікативної самостійності, 

критичного мислення та лідерських якостей медика. З’ясовано, що метою 

вивчення комунікативно спрямованих дисциплін є формування організаційної 

та комунікативної культур, які ґрунтуються на теоретичних знаннях, 

комунікативних уміннях і навичках, етиці та деонтології медичного працівника. 
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 4. Виявлено, що процесуальними основами формування 

комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та 

США є: 1) стратегії − академічне партнерство та навчання упродовж життя; 

2) принципи формування комунікативної культури є: принципи індивідуалізації 

та системності (керівництво, менторство та тьюторство); 3) форми організації 

навчального процесу (лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-

класи, практика; у дистанційному навчанні – скайп-конференції, електронне 

спілкування, он-лайн–форуми, відеоконференції та чат-руми); 4) методики 

критичного та аналітичного мислення, холізму, лідерства, мобільності та 

адаптивності; 5) методи формування комунікативної культури: пояснювально-

ілюстративні (практичні настанови, візуальний, «наставник на хвилину»), 

репродуктивні (e-learning, активне вивчення, «план роздуму», практичний, 

кінестетичний), проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний 

проект), евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації); 6) засоби 

формування комунікативної культури (система аудиторної відповіді та 

миттєвих повідомлень, електронні дошки оголошень, блоги, Інтранет, голосова 

пошта). Доведено, що процесуальні основи формування комунікативної 

культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США є 

спільними. 

5. Визначено можливості творчого використання елементів 

прогресивного американського та британського досвіду формування 

комунікативної культури студентів-медиків в Україні. На цій основі розроблено 

модель формування комунікативної культури студента, організаційно-

педагогічними основами якої визначені: нормативні (розробленість усіх рівнів 

відповідного нормативного забезпечення), змістові (збагачення поліпредметної 

складової, посилення комунікативної спрямованості змісту суспільно-

гуманітарних і клінічних дисциплін), процесуальні (застосування стратегій, 

принципів, форм, методик, методів і засобів навчання, ефективність яких 

доведена практикою використання у зарубіжних медичних коледжах). 

Основними компонентами комунікативної культури студентів медичних 

коледжів визначені комунікативна майстерність та організаційна культура. 

Критеріями сформованості комунікативної культури виокремлено: 

мотиваційно-ціннісний (професійно-комунікативна мотивація, гуманістичні 

ціннісні орієнтації та комунікативні якості особистості), інформаційно-

когнітивний (знання законодавчої бази й етичного кодексу медика,  

комунікативні знання, уміння та навички, комунікативно-пізнавальна 

активність) та діяльнісно-результативний (техніка вербальної та невербальної 

комунікації; стилі і моделі спілкування з пацієнтами). Проведене дослідження 

не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. Перспективи подальших 

досліджень вбачаємо у вивченні та екстраполяції зарубіжного досвіду 

формування комунікативної культури лікарів сімейної медицини.
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Додаток А 

(обов’язковий) 

Види та спеціальності медичних сестер у Великій Британії та США 

Таблиця А.1 

№ 

пор. 

 

Велика Британія 

 

 

США 

Вища освіта без академічного ступеня 

1. Медик-асистент по догляду за хворим, 

медик-помічник для виконання 

клінічних навичок  

(healthcare assistant=nursing assistant, 

clinical support worker) 

Медсестра, яка має ліцензію для 

практичної діяльності 

(a licensed practical nurse / a licensed 

vocational nurse) 

Дипломовані медсестри (медичні сестри з реєстрацією) 

2. Медичні сестри загальної підготовки 

(registered nurse adult=general nurse) 

 Практична медсестра, що надає 

широкий ряд послуг (nurse- practitioner) 

3. Медсестри, що працюють у відділенні 

невідкладної допомоги (triage nurse) 

Клінічна медсестра (clinical nurse 

specialist) 

4. Медичні сестри для роботи з психічно 

хворими (registered mental nurse) 

Медсестра, що працює в 

психіатричному відділенні (psychiatric 

nurse) 

5. Медсестри для роботи з розумово 

відсталими (registered nurse mentally 

handicapped) 

 

6. Медсестри для роботи з дітьми 

(registered nurse children) 

Медсестра, що працює з дітьми 

(pediatric nurse) 

7. Медсестри-акушерки (midwives) 

 

Медична сестра-акушерка (certified 

nurse-midwife) 

8. Медсестри-доглядальниці, які 

відвідують пацієнтів удома (heaith 

visitors) 

Практична медсестра, що надає 

широкий ряд послуг (nurse- practitioner) 

Сімейна медсестра (family nurse) 

Медсестра для роботи в школі (school 

nurse) 

Медсестра для роботи на виробництві 

(occupational health nurse) 

9. Медсестра, яка працює з дорослими 

пацієнтами (зокрема, з пацієнтами 

похилого віку) (adult nurses) 

Медсестра, що працює з пацієнтами 

похилого віку (geriatric nurse) 

10. Медсестра–анестезіолог (nurse 

anaesthesist) 

Медсестра-анестезіолог (certified 

registered nurse anesthetists) 

11. Медсестра-консультант (nurse 

consultant) 

Клінічна медсестра (clinical nurse 

specialist) 

12. Лектор у практичній діяльності, 

лектор (lecturer-practioner, lecturer) 

Лектор (lecturer) 

13. Старша медична сестра, менеджер, 

головна медсестра (sister, manager) 

Головна клінічна медсестра (clinical 

nurse leader) 
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Додаток Б 

(обов’язковий) 

Стандарти формування комунікативної культури студентів-медиків у США  

на регіональному рівні 

Таблиця Б.1 

№ 

пор. 

Назва наглядових 

рад штатів з 

медсестринства 

Стандарти 

1 2 3 

1. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Аляска 

Індивідуальний підхід до пацієнта, використання комунікативних 

навичок, що відповідатимуть конкретній ситуації; вираження 

співчуття та підтримки [470, c. 40] 

2. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Арізона 

Використання критичного мислення, повага до думки, рішення, 

поглядів та прав пацієнтів [435, c. 33–36] 

3. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Арканзас 

Акцент на моделі «прийняття рішення»: визначити проблему, свої 

функціональні обов’язки в даній ситуації, радників чи тих, хто 

може надати професійні рекомендації, можливі ризики, конфлікти, 

можливі варіанти вирішення, ефективність рішення [238, c. 16–17] 

4. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Вермонт 

Взаємовідносини з пацієнтом повинні будуватись на повазі, довірі, 

правдивості фактів та захисті прав пацієнтів [421, c. 2] 

5. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Вірджинія 

Зосередження на клієнто-центрованому підході, формування 

навичок критичного мислення та лідерства, захист та уникнення 

від будь-якої можливої загрози, дискримінації чи зневажливого 

ставлення [420, c. 14–15] 

6. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Вісконсин 

Додержання лікарської таємниці, захист прав пацієнтів, 

тренування навичок командної роботи, уникнення порушення прав 

пацієнтів: у спілкуванні, під час діагностики, консультування чи 

виконання процедур [434, c. 17–18] 

7. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Іллінойс 

Манера спілкування повинна проходити в етичній, гуманній 

манері спілкування, будь-яка навичка, процедура та поведінка 

повинні відповідати законодавству країни [137]; 

8. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Індіана 

Захист пацієнта від будь-якого негативного впливу з боку інших 

медиків, уникнення будь-яких дій, що можуть образити пацієнта 

(вербально, емоційно, фізично), консультування з іншими 

медиками для покращання результату лікування [474, c.2-3] 

9. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Каліфорнія 

навички міжкультурної комунікації, профілактика здоров’я та 

інформування пацієнтів, навички роботи з громадою 

(роз’яснювальна робота, інформування, навчання) [217, c. 28–29] 

10. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Канзас 

Планування розмови, розвиток навичок інформування та 

викладання, підготовка до просвітницької діяльності [422, c. 1], 

контроль над вербальною та невербальною мовою, додержання 

лікарської таємниці [469, с. 25–27] 

11. Наглядова рада з 

медсестринства 

штату Кентуккі 

Мова студента-медика повинна бути чіткою і коректною, студент 

повинен вміти викладати свою точку зору доцільно та коректно 

[410, c. 1–2]  
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 

12. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Колорадо 

Навички критичного мислення, вирішення проблем, лідерства, 
використання міждисциплінарного підходу [432, c. 7] 

13. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату ЛуЇзіана 

Навички вирішення проблем, використання наукових підходів, 
методів аналізу та синтезу, постійна взаємодія з усіма учасниками 
лікувального процесу [329, c. 4–5] 

14. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Меріленд 

Тренування навичок прийняття рішення, що проходять декількома 
етапами – роз’яснення проблеми, оцінювання ситуації, визначення 
можливостей, знаходження найкращого варіанту [414, c. 1–2] 

15. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Міннесота 

Налагодження довірливих взаємостосунків із колегами, 
застосування ситуаційних задач для тренування комунікативних 
навичок [350, c. 4–5] 

16. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Міссіссіппі 

Навички лідерства та прийняття рішення, що повинні ґрунтуватися 
на знаннях, досвіді і компетенції, повага до віку, статі, релігії, 
походження, хвороб чи непрацездатності пацієнта [137, с. 16] 

17. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Монтана 

Тренування навичок прийняття рішення, що ґрунтуються на таких 
принципах: якість знань, досвід у вирішенні подібних проблем, 
допомога асистентів, перспективний результат [147, c. 1] 

18. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Небраска 

Тренування навичок командної роботи, взаємопідтримки, 
самостійного прийняття рішення, лідерства та організації 
діяльності інших медсестер [472, c. 2] 

19. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Невада 

Зосередження на формуванні навичок терапевтичної комунікації, 
підготовка до просвітницької діяльності [411, c. 1–2] 

20. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Нью-Джерсі 

Акцент на просвітницькій діяльності (профілактика захворювань і 
здоровий спосіб життя), навички критичного мислення, лідерства, 
формування комунікативних навичок для озвучення «поганих 
новин», толерантності та співчуття до болю, страждань та 
закінчення життя [362, c. 13] 

21. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Огайо 

Формування навичок роботи в команді, тренування навичок 
письма, емейл листування та пердачі данних [477, c. 9] 

22. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Оклахома 

Формування навичок лідерства, взаємодії з пацієнтами і колегами, 
інформування пацієнтів та рідних, під час роботи з пацієнтами 
оцінювання емоційного, психологічного і соціального стану [390, 
c. 2–3] 

23. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату 
Пенсильванія 

Повага до прав, гідності, право вибору та свободи пацієнта, 
уникнення будь-якої дискримінації чи жорстоко ставлення [466, 
c. 1] 

24. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Техас 

Уникнення будь-якої шкоди для пацієнта, перешкоджання будь-
якій неправдивій інформації, робота кожного медика повинна 
базуватися на знаннях, досвіді, вміннях і навичках [433, c. 110–
111] 

25. Наглядова рада з 
медсестринства 
штату Юта 

Формування комунікативних навичок, що повинні ґрунтуватися на 
чесності, справедливості та уважності, активний обмін 
інформацією, знаннями та думками з колегами для уникнення 
помилок у лікуванні пацієнтів [365, c. 13–14] 
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Додаток В 

(обов’язковий) 

Стандарти та норми формування комунікативної культури студентів медичних 

закладів освіти в США 

Таблиця В.1 

№ 

пор. 

Назва навчального 

закладу 

Стандарти, норми 

1 2 3 

1. Державний 

муніципальний коледж 

Бевілл 

Повага до прав пацієнтів, унікальності особистості, формування 

лідерських якостей, зосередження на етичному кодексі 

майбутнього медика [132, с. 8] 

2. Державний університет 

імені Алкорна 

Формування комунікативних навичок, критичного мислення, 

навичок роботи з комп’ютером, тренування на швидкість 

реакції [520, с. 20–27] 

3. Університет Західний 

Мічіган 

Формування навичок критичного та аналітичного мислення, 

клінічного оцінювання, самовдосконалення [468, c. 8] 

4. Коледж Каліфорнія в 

Сан Дієго 

Навички вирішення ситуаційних задач, лідерства, профілактики 

здоров’я та інформування пацієнтів, просвітницької діяльності 

[154] 

5. Коледж імені Кларксона Акцент на клієнто-центрованому підході, взаємодії з колегами, 

тренування навичок роботи в команді, розв’язування 

ситуаційних задач [473, c. 7] 

6. Коледж медсестринства 

та медичних професій 

університету Південної 

Індіани 

Тренування навичок вирішення проблем, міжособистісної 

комунікації, лідерських якостей, етичного становлення до 

пацієнтів, почуття відповідальності [214, c. 6–7] 

7. Коледж медсестринства 

університету штату 

Флоріда 

Формування холістичного та клієнто-центрованого підходів, 

критичного мислення [521, c. 7–8] 

8. Коледж Чоффі Повага до людської гідності, прав пацієнтів, уникнення будь-

якої дискримінації чи насильства [406, c. 191] 

9. Колумбійський коледж 

медсестринства 

Формування вмінь справлятися зі стресовими ситуаціями, 

критичного мислення, міжособистісного спілкування, 

мобільності та адаптації до будь-якої ситуації [268] 

10. Медсестринська школа 

державного університету 

Валдости 

Тренування навичок холістичної медицини, етичного 

відношення до пацієнтів, самоосвіти, викладацьких вмінь, 

міжкультурної комунікації [518, c.3-4] 

11. Медсестринський 

коледж університету 

штату Кентуккі 

Формування навичок спостереження, моторики, 

концептуального мислення, тренування комунікативних 

навичок, поведінки в соціумі [512, c. 260–261] 

12. Медсестринська школа 

Південно-західного 

університету штату 

Джорджія 

Тренування навичок вирішення проблем, критичного мислення, 

знання теорії організації, повага до етнічного та культурного 

походження пацієнтів [511, c. 20] 

13. Муніципальний коледж 

в Месі 

Розвиток моральних і професійних якостей, формування 

чесності і справедливості, тренування навичок ефективної 

взаємодії з пацієнтом, критичного мислення, роботи в команді, 

знання теорії організації [242] 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 

14. Муніципальний коледж 

Південної Алабами 

Формування комунікативних навичок і навичок критичного 

мислення, основа всіх навичок та вмінь піраміда Маслоу та 

теорія організації [407, c. 10–11] 

15. Університет Маунт Сент 

Мері 

Тренування комунікативних навичок у малих та великих 

групах, навичок тайм менеджменту та логічного мислення [274] 

16. Медсестринська школа 

університету штату 

Міннесота 

Формування лідерських якостей, консультування у колег, 

взаємодія з медиками будь-якого профілю, тренування навичок 

викладання та просвітницької діяльності [364, с. 3–4] 

17. Університет Хемлін 

18. Університет 

Центральний Арканзас 

Повага до прав пацієнта, його точки зору та поглядів, 

формування навичок взаємодії з колегами, роботи з різними 

віковими групами [382, c. 7] 

19. Школа медсестринства в 

Бронсоні 

Формування навичок критичного та аналітичного мислення, 

клінічного оцінювання, самовдосконалення [468, c. 8] 

20. Медсестринська школа 

університету штату 

Канзас 

Знання теорії організації, формування почуття відповідальності, 

поваги до прав пацієнтів, їх поглядів і походження [445, c. 15–

17] 
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Додаток Г 
(обов’язковий) 

Стандарти формування комунікативної культури студентів медичних коледжів  

у Великій Британії та США 

 

Таблиця Г.1 – Порівняльна таблиця у Великій Британії та США 

 
№ 

пор 
Рівень Велика Британія США 

1. Міжнародний  Клятва Гіппократа, Клятва Флоренс Найтінгейл, етико-нормативні 

документи міжнародних організацій, серед яких Статут Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (1946), Загальна декларація прав людини 

ООН (1948 рік), Лісабонська декларація про права пацієнта (1981, 

1995), Європейський кодекс медичної етики (1987), конвенція про 

права дитини (1989 рік), Венеціанська декларація з медичної освіти 

(1991), декларація про розвиток прав пацієнтів в Європі (1994 рік), 

Європейська хартія пацієнтів (2002 рік), Етичний кодекс професійної 

етики міжнародної ради медсестер (1953, 2012), Статут організації 

«Червоний Хрест і Червоний Півмісяць» 

2. Національний Кодекс Медсестринсько-

акушерської ради (2008);    

принципи роботи медсестер, 

видані Королівським коледжем 

медсестринства (2011); стратегії 

«6С», розроблені Міністерством 

охорони здоров’я (2012); 

стандарти Медсестринсько-

акушерської ради; норми 

Британської асоціації медичних 

сестер (2013) 

Етичний кодекс Американської 

асоціації медсестер (2008); 

документ «Культурна 

компетентність для підготовки 

медичних сестер-бакалаврів» 

Американської асоціації 

медсестринських коледжів (2008); 

стандарти з підготовки всіх рівнів 

медсестер, розроблені 

Національним комітетом 

наглядових рад штатів з 

медсестринства (2012) 

3. Регіональний Стандарти, розроблені на рівні 

міністерств охорони здоров’я 

Англії, Уельсу, Шотландії, 

Північної Ірландії 

Стандарти наглядових рад штатів 

4. Інституційний Навчальні програми дисциплін 

комунікативного спрямування 

Стандарти ВНЗ, що окреслюють 

комунікативні вміння та навички, 

якими повинні володіти студенти 
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Додаток Д 

(обов’язковий) 
Результати застосування емпіричних методів дослідження 

 

 Емпіричні методи дослідження, які ми використали, підтведили значення 

комунікативної культури для формування взаємовідносин між учасниками 

лікувального процесу у Великій Британії та США. Доказом цього є скайп-бесіди та 

особисте спілкування з медичними сестрами, які працюють у США й Великій 

Британії. Зокрема, вихідці з України Тамара Латишева (США) та Марина Ткач 

(Велика Британія), які здобули медичну освіту спочатку в Україні, а потім у 

зазначених зарубіжних країнах, надали нам інформацію щодо ролі професійної 

комунікації медика. Спираючись на власний досвід, вони підтвердили важливість 

формування комунікативної культури медичних працівників у зарубіжних країнах; 

засвідчили, що професійне спілкування медиків у Великій Британії та США 

ґрунтується на чіткому дотриманні всіх правил та норм британсько-американського 

суспільства, що основні проблеми у спілкуванні між ними та пацієнтами виникали 

внаслідок різних менталітетів та культурних відмінностей. Власник приватної лікарні 

зі штату Каліфорнія (California) Луїс Корнеджо (Luis Cornejo) у скайп-бесіді 

зауважив, що комунікативна культура впливає на загальний рівень професіоналізму 

медика. Приймаючи на роботу працівників, лікар Луїс звертає увагу на 

комунікативну підготовку медиків. Актуальність формування комунікативної 

культури визначена суспільними потребами й вимогами сучасної Системи охорони 

здоров’я. Останнє підтвердили й особисті бесіди з американцями Адамом Матіасом 

(Adam Mathias) та Тейлором Джонсом (Taylor Jones), які також засвідчують, що вища 

освіта не є доступною для кожного, тому студенти ставляться до навчання в 

медичному коледжі дуже відповідально, а самостійність є однією із характерних 

особливостей американської молоді. Навчання в медичних коледжах досить тяжке, 

але студенти поєднують навчання з роботою. У навчальних планах наявні 

дисципліни, мета яких – комунікативна підготовка майбутніх медиків. Постійна 

робота з тьюторами та менторами дозволяє студентам одержувати достатню кількість 

інформації та сприяє формуванню їхніх комунікативних навичок. 
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Додаток Е 

(обов’язковий) 

 

Використання монопредметного, поліпредметного та міжпредметного підходів  

до формування комунікативної культури студентів-медиків 

у медичних навчальних закладах Великої Британії 

Таблиця Е.1 

№ 

пор. 

Назва закладу Навчальна дисципліна комунікативного спрямування 

1 2 3 

Монопредметний підхід 

1. Школа медичних наук 

університету Ліверпуль 

«Комунікація та медсестринство в терапії» 

Поліпредметний підхід 

1. Університет Суонсі «Деонтологія: уникнення насильства та агресії», «Громадське 

здоров'я: профілактика та популяризація здорового способу 

життя», «Лідерство та менеджмент у медсестринстві» 

2. Медичний коледж 

університету Глазго 

«Громадське медсестринство», «Профілактика та 

популяризація здорового способу життя», «Етика» 

3. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету Селфорд 

«Взаємовідносини: основні поради», «Основи практичної 

діяльності (для роботи з дорослими)»  

4. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету Кардіфф 

«Взаємовідносини: комунікація та командна робота», 

«Лідерство та менеджмент в організаційній теорії» 

5. Школа медичних наук 

університету Сіті в 

Лондоні 

«Медсестринський догляд та турбота за пацієнтом», «Лідерство 

та менеджмент в медсестринській діяльності» 

Міжпредметний підхід 

1. Факультет 

медсестринства та 

акушерства імені 

Флоренс Найтінгейл 

коледжу Кінгс, в 

Лондоні 

Напрям підготовки факультету відповідає теоретичним 

основам комунікативної підготовки (теорії лідерства, роботи в 

команді, прийняття рішень, що є елементом у теорії вирішення 

проблем) 

2. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету Де 

Монтфор 

«Етика: права людини», «Налагодження взаємовідносин між 

пацієнтами та медиками», «Професійні обов'язки», 

«Характеристика основних навичок у практичній діяльності», 

«Холістичний підхід у медсестринстві» 

3. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету Вест 

Лондон 

«Медсестринський догляд: практичні навички», «Основи 

медсестринської практики», «Захист уразливих пацієнтів», 

«Прийняття рішень у медсестринстві», «Лідество та 

менеджмент у медсестринстві» 

4. Школа медсестринства, 

акушерства та соціальної 

роботи в університеті 

Манчестер 

«Громадське здоров'я та медична рівноправність: 

комунікативні навички», «Акушерство та медсестринство: 

соціально-психологічні основи», «Менеджмент у 

медсестринстві», «Лідерство в акушерстві», «Профілактика та 

популяризація здорового способу життя в сім'ях» 
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1 2 3 

5. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету Данді 

«Основи медсестринства», «Медсестринство в педіатрії: 

основи, принципи та практичні навички», «Практичні 

навички», «Психічне здоров’я» 

6. Школа медсестринства 

та акушерства 

університету імені 

Роберта Гордона 

«Профілактика та популяризація здорового способу життя», 

«Робота з інформацією», «Клієнто-центрований підхід», 

«Медичний догляд: клінічні навички», «Етика та деонтологія в 

медсестринстві», «Менеджмент та лідерство в практичній 

діяльності» 

7. Коледж медичних і 

стоматологічних наук в 

університеті Бірмінгем 

«Громадське здоров’я», «Паліативна та хоспісна допомога в 

медсестринстві», «Медсестринство в геронтології та геріатрії», 

«Медичний догляд: рівноправність пацієнтів», «Лідерство в 

медсестринстві» 

8. Коледж гуманітарних та 

соціальних наук 

університету Едінбург 

«Основи медсестринства: теорія та практика», «Прийняття 

рішень у медсестринському догляді», «Медсестринський 

догляд за дітьми: етичні, нормативні, соціальні чинники»  

9. Університет Едінбург 

Непі  

«Соціальні науки в медсестринстві/акушерстві», «Паліативна 

допомога в медсестринстві (для роботи з дорослими)», 

«Холістичний підхід у медсестринстві для роботи з дорослими» 
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Додаток Ж 

(обов’язковий) 

 

Використання міжпредметного, міжпредметного, міжпредметного підходів до 

формування комунікативної культури студентів-медиків 

у медичних навчальних закладах США 

 

Таблиця Ж.1 

 

 

№ 

пор. 

 

 

Назва закладу 

 

Навчальна дисципліна комунікативного 

спрямування 

1 2 3 

Монопредметний підхід 

1. Університет Хемлін «Міжособистісна комунікація» 

2. Коледж Каліфорнія в Сан Дієго «Комунікативне мистецтво» 

3. Медсестринська школа 

університету штату Міннесота 

«Основи міжособистісної комунікації / 

Співпраця» 

4. Медсестринський коледж 

університету штату Кентуккі 

«Усна та письмова комунікація» 

5. Медсестринський коледж 

університету штату Флоріда 

«Основи терапевтичної комунікації» 

6. Коледж Чоффі «Основи мовної комунікації» 

7. Муніципальний коледж у Месі «Основи комунікації» 

8. Муніципальний коледж у 

Мерікопі 

«Основи комунікації» 

Поліпредметний підхід 

1. Колумбійський коледж 

медсестринства 

«Міжособистісна комунікація» 

2. Медсестринська школа 

державного Південно-Західного 

університету штату Джорджія 

«Громадське медсестринство», «Профілактика та 

популяризація здорового способу життя» 

3. Коледж імені Кларксона «Комунікація: особливості сурдомови», «Основи 

письмової комунікації» 

4. Державний муніципальний 

коледж Бевілл 

«Мовлення», «Обов’язки дипломованої 

медсестри» 

5. Муніципальний коледж Південної 

Алабами 

«Мовлення», «Обов’язки дипломованої 

медсестри» 

Міжпредметний підхід 

1. Медсестринська школа 

державного університету 

Валдости 

«Профілактика та популяризація здорового 

способу життя», «Громадське медсестринство та 

здоров'я», «Медсестриснький догляд» 

2. Медсестринська школа 

університету штату Канзас 

Функціональні обов’язки медсестри», 

«Громадське медсестринство»,  «Деонтологія: 

безпека пацієнта в системі охорони здоров'я» 
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Додаток И 

(обов’язковий) 

 

Процесуальні основи формування комунікативної культури студентів медичних 

коледжів у Великій Британії та США 

Таблиця И.1 

 

№ 

пор. 

 

Параметри  

навчального 

процесу 

 

Велика Британія 

 

США 

1. Статегії 

формування 

комунікативної 

культури 

Академічне партнерство, навчання упродовж життя 

2. Принципи 

формування 

комунікативної 

культури 

Індивідуалізація та системність (керівництво, менторство та 

тьюторство) 

3. Форми 

організації 

навчального 

процесу 

Лекції, практичні заняття, семінари, тренінги, майстер-класи, 

медична практика, скайп-конференції, електронне листування, он-

лайн–форуми, відеоконференції, чат-руми 

4. Форми 

навчальної  

роботи 

Індивідуальна та самостійна робота, робота у великих та малих 

групах, робота в команді, робота в парах, дискусії, круглі столи 

5. Методики Критичного та аналітичного мислення, холізму, лідерства, 

мобільності та адаптивності 

6. Методи навчання Пояснювально-ілюстративні (практичні настанови, візуальний, 

«наставник на хвилину»), репродуктивні (e-learning, активне 

вивчення, «план роздуму», практичний, кінестетичний), 

проблемно-пошукові (ситуаційні задачі, фундаментальний проект), 

евристичні (майстерності, рефлексії, аналіз ситуації) 

7. Методи 

оцінювання 

Написання есе, презентації, доклади, створення особистого 

портфоліо, тести, заліки, іспити 

8. Засоби 

 

Сучасні девайси для навчання студентів (безкоштовне 

користування електронними книжками), комп’ютери, портативні 

девайси, мережа комп’ютерів, голосова пошта, телефонна система, 

Інтернет, Інтранет, система аудиторної відповіді та миттєвих 

повідомлень, блоги, електронні дошки оголошень 
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Додаток К 

(обов’язковий) 

Структура комунікативної культури студента  

медичного коледжу України 

 

Логіка нашого дослідження спонукає до визначення основних структурних 

компонентів комунікативної культури, що притаманні у підготовці студентів медичних 

коледжів України. Які елементи повинні входити до структури комунікативної культури 

студента медичного коледжу України?  

Комунікативна культура є важливим фактором у досягненні успіху в будь-якій 

професії. Сфера людських відносин базується на принципах та нормах, правилах етикету та 

мовленнєвих кліше. Немає жодної людини, яка б не брала до уваги загальноприйняті правила 

спілкування. Вважаємо, що формування комунікативної культури надзвичайно важливе для 

майбутніх медиків в Україні. 

Аналіз наукових праць засвідчив, що особистісна культура є предметом дослідження 

різних галузей науки, тому й структура її трактується дуже різноманітно, що можна 

простежити на прикладі праць І. Барвінок, О. Вишневської, Л. Дробот та ін. [8, 14, 35]. 

У дослідженнях О. Гаврилюк структуру комунікативної культури подано як комплекс 

із чотирьох компонентів: мотиваційного, пізнавально-операційного, емоційно-вольового та 

оцінного [16, с. 10]. 

На думку Т.Гончар, проблема формування комунікативної культури особистості 

вимагає врахування таких чинників: «комунікативна проінформованість» особистості; 

ціннісні орієнтації; конкретні поведінкові прояви, що дозволяють оцінити можливість 

реалізації знань і ціннісних орієнтацій у певних ситуаціях, бо поведінка не завжди є проявом 

ціннісно-смислової сфери особистості [19, с. 10]. 

Структура комунікативної культури особистості за Е. Ященко охоплює 

комунікативний потенціал особистості, а також такі інтегральні комунікативні властивості, 

як комунікабельність, контактність, комунікативну сумісність, комунікативні знання і 

вміння, комунікативні здібності, емпатію, взаєморозуміння. Одним із важливих елементів 

комунікативної культури є комунікативна компетентність, що передбачає адекватне 

застосування знань, вмінь, навичок, норм і цінностей для вирішення освітніх, розвивальних і 

виховних завдань» [130, с. 7]. 

Досліджуючи комунікативну культуру майбутнього спеціаліста, І. Тимченко виділяє 

два головних компоненти в її складі: мовленнєва культура – інструмент самореалізації 

особистості в контактах з іншими людьми; культура спілкування – набір стратегій поведінки, 

вони накопичені попереднім досвідом спілкування і використовуються для досягнення цілей 

та результату під час спілкування» [113, с. 7]. Можемо погодитися з науковцем, адже 

комунікативна культура студента медичного коледжу також спирається на ці два 

компоненти, що є провідними у комунікативній підготовці медика. 

Досліджуючи комунікативну культуру вчителя, українська вчена В. Ушмарова 

виділяє такі компоненти культури професійного спілкування: 1) професійно-гуманістичну 

спрямованість особистості; 2) знання основ сучасної теорії спілкування; 3) комунікативно-

творчі здібності і вміння; 4) результативність спілкування [119, с. 32]. На наш погляд, 

визначені структурні компоненти охоплюють найважливіші аспекти комунікативної 

культури майбутнього фахівця будь-якої галузі, зокрема й студента медичного коледжу. 

Органічними, на нашу думку, є складові структури комунікативної культури за В. Садовою: 

світоглядна – погляди, переконання, знання, цінності, норми; мотиваційна –  
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мотиви та установки комунікативної поведінки; комунікативна – комунікативні вміння та 

навички, культура і змістовність мовлення; емоційна-вольова – емпатія, тактовність, 

витримка, почуття гумору; конструктивна – адекватне сприйняття, самооцінка, 

комунікативно-рефлексивні здібності [97, с. 7]. Необхідно зауважити, що ці компоненти 

свідчать про високі вимоги до комунікативної культури особистості.  

Вважаємо, що наведені вище структурні компоненти є певною мірою універсальними, 

і ми можемо використати для характеристики структури комунікативної культури студентів 

медичних коледжів України.  

Існують особливі вимоги до особистості медичного персоналу. Як зазначають фахівці, 

найвідоміші з них згадуються у працях та пам’ятках різних цивілізацій: в індійському 

трактаті «Аюверда» (VI ст. до н.е.), у творах лікаря часів стародавньої Греції Гіппократа, 

працях таджицького лікаря Авіцени, де особлива увага приділялась етиці та психологічній 

поведінці лікаря, який повинен бути «скромним, безкорисним і любити все живе» [70, с.5-6]. 

 Наголошується, що особливу увагу необхідно приділяти основним рисам, що 

притаманні медикам. Серед них – милосердя, співчуття, терпимість, делікатність, 

комунікативність, уміння зберігати лікарську таємницю і глибоке розуміння 

загальнолюдських моральних цінностей і громадського обов’язку [70, с. 5–6]. 

На думку О. Уваркіної, комунікативна культура лікаря має дві сторони – зовнішню та 

внутрішню. До зовнішньої комунікативної культури вчена відносить знання та дотримання 

загальноприйнятих у суспільстві правил поведінки: «До них можна віднести скромність, 

тактовність, доброзичливість, естетичний охайний зовнішній вигляд та культуру мовлення».  

До внутрішньої культури спілкування відносять «духовну вихованість людини, від 

якої залежать уміння перейматися станом іншої людини, її почуттями і вчинками, що є 

підставою для взаємопорузуміння» [117, c. 49–50]. 

Вважаємо, що до зовнішньої сторони комунікативної культури медсестри необхідно 

віднести не лише знання та дотримання правил поведінки, а також й професійні якості, що 

базуються на знаннях (уміннях та навичок), що складають модель професійної поведінки. Це 

те, як медична сестра поводить себе як працівник, колега та підлегла. Доповнити також 

можна моделлю спілкування (в яку, звичайно, входять дотримання правил поведінки, 

етикету, використання мовних кліше та моделей ввічливості). До внутрішньої сторони 

комунікативної культури медичної сестри необхідно додати моральні якості людини, що 

характеризують її як особистість.  

Робота медичної сестри – це постійне піклування та догляд за хворим. Тому не можна 

забувати про добре слово та посмішку. Та найважливіше у внутрішній стороні 

комунікативної культури медсестри, вважаємо ми, є все таки гуманність. Неможливо уявити 

медичного працівника без цієї якості, бо саме вона породжує дбайливе ставлення до хворих, 

повагу та піклування.  

До основних компонентів структури комунікативної культури медиків О. Уваркіна 

відносить ціннісний та діяльнісний компонент, а критеріями визначення сформованості 

комунікативної культури визначає: когнітивний, емоційний, інструментальний [117, с. 11–

12]. 

Особливо важливими для нас у дослідженні О. Уваркіної є компоненти, що складають 

комунікативну культуру сімейного лікаря. До них віднесено: знання (характеристика 

особистості, пізнавальні процеси особистості, особливості емоційно-вольової сфери, її 

психічний стан, психологічні основи спілкування, соціально-психологічні особливості  
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міжособистісних стосунків, сприйняття людини людиною, особливості управління медичним  

колективом, психологічний клімат та управління конфліктом, психологічні особливості 

девіантної поведінки) та уміння (збирати анамнез хворої та здорової людини, проводити 

психокорекцію психічних станів хворих, проводити профілактичну роботу, володіти 

технікою дослідження психічних процесів і станів) [117, c. 50–51]. 

Це свідчить про те, що не лише професійні якості, комунікативні навички і моральні 

цінності є компонентами комунікативної культури медичного працівника, а також його 

характер, темперамент, особистісні якості. 

Для характеристики якостей студента-медика розглянемо 3 основні групи 

особистісних рис медичної сестри (за Н. Касевич). Автор виділяє моральні, естетичні та 

інтелектуальні риси. «До моральних рис особистості медичної сестри належать: чуйність, 

стриманість, терпіння, ввічливість, привітність, чесність, доброчинність, ніжність, ласка, 

співчуття та почуття власної гідності. Естетичні риси: скромність, простота, охайність, 

уміння створити святкову обстановку в лікувальному закладі. Інтелектуальні риси: 

професійна ерудиція, спостережливість, здатність до логічного осмислення діагностичних і 

лікувальних маніпуляцій» [48, с. 19].  

На основі поданого переліку виділімо такі риси медичного працівника: 

 професійно-комунікативні якості, до яких належить: професійна ерудиція, 

спостережливість, здатність до логічного осмислення діагностичних і лікувальних 

маніпуляцій, тактовність, обачність;  

 моральні цінності: толерантність, чуйність, ввічливість, привітність, співчуття, 

доброчинність; 

 комунікативні уміння: вміння спілкуватися з пацієнтами, рідними пацієнта, 

колегами, підлеглими та адміністрацією.  

Крім того, при характеристиці особистісних рис медика згадуються такі ознаки: 

розумова, емоційна та моральна культура, що є головними пластами у розвитку 

комунікативної компетентності. Основними показниками розвитку розумової культури є: 

мовленнєвий етикет та мовленнєві форми, логічність, доцільність, лаконічність, етичність. 

Основними показниками розвитку емоційної культури є: ввічливість, тактовність, 

розсудливість, емоційне забарвлення мовленнєвих форм. Основними показниками моральної 

культури є: толерантність, доброзичливість, чуйність та скромність. Зауважимо, що за цими 

показниками можна судити про рівень розвитку комунікативної культури, а отже про 

культуру особистості. Комунікативна культура особистості дозволяє проаналізувати рівень 

освіченості, психологічний стан та сукупність життєвих цінностей особистості. 

Як зазначає російська вчена С. Чусовлянова, «головні показники комунікативної 

культури медичного працівника виявляються: в емоційній сфері – емпатія (розуміння 

ставлення співрозмовника до того, що він розповідає і до самої ситуації спілкування; 

допомога співрозмовнику у вираженні почуттів та бажань; повідомлення про власні почуття; 

уважне спостереження за невербальними реакціями співрозмовника; демонстрація розуміння 

почуттів іншого); у когнітивній сфері – рефлексія (демонстрація готовності і бажання 

вислухати співрозмовника; перевірка точності почутого; прояснення раціонального 

компонента почутого; самокорекція; підбадьорювання; адекватність самооцінювання і 

оцінювання інших); у поведінковій сфері – інтеракція (планування розмови; виявлення 

власної ініціативи в розмові; організація цілісного контакту; надання взаємодії особистого 

характеру; урегулювання конфліктних ситуацій; пропозиція до сумісних дій; обговорення;  
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узгодження; роз’яснення та передача інформації; представлення етичних норм 

міжособистісних взаємовідносин)» [122, с. 53]. 

Отже, вчена виділяє 3 основні компоненти комунікативної культури медичного 

працівника: емоційний, когнітивний, поведінковий, що базуються на емпатії, рефлексії та 

інтеракції. Усі ці компоненти перебувають у тісній взаємодії. 

Як зазначає О. Уваркіна, основою для формування комунікативної культури 

особистості є набуті людиною знання, уміння, навички спілкування [117, c. 27]. Це доводить, 

що формування комунікативної культури особистості – довготривалий і комплексний 

процес, на який впливає рівень знань, моральні цінності та принципи, уміння та навички 

спілкування. Усе це значною мірою закладається під час навчання у закладах медичної 

освіти. 

Уточнюючи й творчо трансформуючи наведені структури в 1-му розділі, пропонуємо 

власну модель комунікативної культури студента медичного коледжу (див. п. 3.2). Як 

бачимо, зазначений феномен містить такі компоненти як комунікативна майстерність та 

організаційна культура, а критеріями сформованості комунікативної культури виокремлено: 

мотиваційно-ціннісний, інформаційно-когнітивний і діяльнісний. Охарактеризуємо їх 

детальніше. 

Мотиваційно-ціннісний критерій, на нашу думку, виявляється у двох основних 

показниках: розвиненій мотивації ефективного професійного спілкування (комплекс мотивів, 

серед яких позитивне відношення до пацієнта і прагнення всіляко допомогти йому, у т. ч. 

засобами спілкування, вірність клятві Гіппократа, слідування моделі Парацельса) і 

гуманістичних ціннісних орієнтаціях (духовність, гуманність, доброта, чуйність, 

небайдужість, почуття обов’язку, совість тощо).  

Мотиваційний показник є фактично «пусковим механізмом» комунікативної культури 

медичного працівника, адже, за визначенням С. Дітз (S. Deetz), мотивація – це комплексний 

процес, який спричиняє взаємодію когнітивного, емоційного та ситуативного фактору [240, 

c. 517]. 

Ми вбачаємо мотивацію ефективної медичної комунікації у єдності мотивів, що 

спрямовують медика на допомогу хворому засобами спілкування (чуйність, небайдужість, 

позитивне ставлення до пацієнта, прагнення всіляко допомогти йому тощо). Серед них 

виділимо основні специфічні складові професійно-медичної мотивації: вірність клятві 

Гіппократа, що є мірилом чесності та гідності будь-якого медичного працівника; слідування 

моделі Парацельса та ін.  

Іншим показником означеного компонента комунікативної культури є ціннісні 

орієнтації. Вважаємо, що саме ціннісні орієнтації є основою, на якій ґрунтуються 

комунікативні мотиви. Провідними цінностями медичного працівника вважаємо духовність і 

гуманність.  

Визначаючи духовність, Т. Ткачова зазначає, що це «здатність людини усвідомлювати 

своє місце в житті, розуміти необхідність постійного самовдосконалення, саморозвитку, 

потреби будувати свої стосунки зі світом на основі єдності Істини, Добра й Краси» [115, 

с. 10]. Саме прагнення людини до цілісності та духовності сприяють її саморозвитку та 

розумінню необхідності комунікативного вдосконалення. У формуванні комунікативної 

культури студентів-медиків духовність та духовна культура посідають чільне місце. 

Вважаємо духовність однією із найважливіших особливостей портфоліо кожного 

медика. Без духовності неможливе служіння людям, а також розвиток інших важливих 

компонентів сучасного медика. Адже духовність передбачає набір характеристик, що  
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відповідають за розвиток особистісної культури, професійне зростання та лікування 

пацієнтів.  

Провідна риса духовного світу людини – гуманність. Як зазначає О. Андрійчук, в 

основі формування гуманістичних рис майбутніх медичних бакалаврів є засвоєння ними 

частини основ людської діяльності, яка пов’язана із проблемами благодійності, людяності, 

доброти, чесності, що потрібні кожній людині незалежно від обраної нею професії.  

Дослідник ґрунтовно проаналізував поняття «гуманність», формування якого у 

медичній сфері пройшло такі періоди: донауковий період розвитку медичної освіти та 

гуманістичного виховання (V–XV ст.), період розвитку емпіричної медичної та 

гуманістичної освіти (XVI–перша половина XIX ст.), період активної підготовки медичних 

працівників та розвитку гуманістичної освіти (у XIX–XX ст.). Важливими рисами гуманності 

є людяність, працелюбність, чесність, чуйність, патріотичність [5, с. 14–16].  

Можемо зазначити, що саме гуманність повинна насамперед відрізняти студентів-

медиків. А до зазначених вище рис додамо такі: доброта, толерантність, емпатійність, 

справедливість, почуття обов’язку, совість тощо. 

Однією із найважливіших рис кожного медика повинна бути комунікативна 

толерантність – «вид соціально-психологічної толерантності, що репрезентує ставлення 

особистості до інших людей, їх психічних станів, якостей чи вчинків у ситуаціях 

комунікативної взаємодії» [101, с. 8].  

Толерантність передбачає емоційну стабільність, витримку, терпимість до будь-яких 

проявів пацієнта і свідчить про високий професіоналізм медичного працівника та його 

гуманістичні моральні цінності. Пацієнт, перебуваючи в пригніченому стані, сподівається на 

допомогу та розуміння. Тож медичні працівники повинні пам’ятати, що від їх толерантності 

значною мірою залежить настрій пацієнта, його емоційний стан та бажання одужати. 

Іншою важливою комунікативною властивістю медичного працівника є 

емпатійність. На думку О. Юдіної, «це складна і водночас цілісна властивість, яка не 

визначається тільки простою сумою показників... Емпатію розглядають як процес та 

властивість» [127, с. 6]. Вчена зауважує, що існує різне розуміння поняття «емпатійність» та 

її видів: одні визначають дві форми емпатії – співпереживання та співчуття, інші – три види 

емпатії – емотивну, пізнавальну, поведінкову.  

Також зазначається про три взаємозв’язані компоненти, що складають структуру 

емпатії: когнітивний (мисленнєві операції, фактичні знання), афективний (емоційні реакції 

на об’єкт чи особу), конативний (моторні реакції, поведінкові прояви). Дослідниця 

констатує, що емпатійність – корисний спосіб професійного контакту з клієнтами, 

внутрішній світ яких є складним та багатогранним [127, с. 6]. 

 Обираючи професію медика, студент повинен розуміти, що його професія непроста і 

постійно пов’язана з такими цінностями як «совість» та «обов’язок». Ці терміни аналізує 

видатний учений і лікар А. Грандо: «Обов’язок – це основа моральних принципів поведінки, 

які формуються як свідомість перед людьми і суспільством». «Совість – це самосвідомість, 

«внутрішній суддя» людини, її ставлення до моральних викликів суспільства. Відомі слова 

«Aliis inserviendo ipse consumer» («Сяючи іншим – згораю сам»), проголошені знаменитим 

голландським анатомом Ніколасом Ван Тульпом (Тульпіусом) ще в XVII ст.., якнайкраще 

відображають категорії обов’язку та совісті в медичній професії» [20, с. 66–67]. 

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент, на нашу думку, базується на основних 

аксіологічних поняттях, що є важливими для всього людства. Для належної комунікативної  
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підготовки студента медичного коледжу необхідним є не лише набір професійних якостей, а  

й сформовані мотиви професійного спілкування, моральні цінності та принципи, які 

складають основу комунікативної культури особистості (духовність, гуманістичні ціннісні 

орієнтації, ідеї, ідеали та переконання, позитивне ставлення до пацієнта і велике прагнення 

допомогти йому, небайдужість, обов’язок, совість та ін.). Тож основними показниками 

мотиваційно-ціннісного компонента визначені: сформованість мотивації та гуманістичних 

ціннісних орієнтацій і вірність етичному кодексу медика. 

Інформаційно-когнітивний критерій передбачає наявність у медичних працівників 

компетентності щодо основ спілкування та специфіки комунікації медичного працівника 

(зокрема вікових особливостей пацієнтів, специфіки роботи з хворими похилого віку, 

психічно хворими тощо). Це теоретичні знання і практичні вміння та навички студента-

медика, що реалізуються в момент комунікації. Вони формуються під час навчання студента, 

від їх якості залежить якість обслуговування пацієнта, його лікування та одужання. Без 

комунікативних знань, умінь і навичок реалізація лікувального процесу неможлива. А, отже, 

й формування комунікативної культури неможливе без когнітивного компонента.  

 Тож важливу роль у формуванні професіоналізму медика відіграє комунікативна 

компетентність, основою якої є комплекс відповідних знань. Комунікативні знання 

розглядаємо як сукупність теоретичних відомостей, фактів та інформації про основні 

правила мовленнєвого та невербального спілкування. 

Комунікативні знання медиків повинні ґрунтуватися на засвоєнні комунікативних 

вимог до медичної діяльності, загальних теоретичних основ спілкування, особливостей 

комунікації з пацієнтами різного віку, з психічно хворими. Про ступінь засвоєння 

комунікативних знань свідчить їх практична реалізація в уміннях і навичках.  

 За визначенням М. Ісаєнко, «вміння – це спроможність виконувати складні 

комплексні дії відповідно до засвоєних знань, навичок і практичного досвіду…». До 

комунікативних автор відносить такі уміння: швидко й правильно орієнтуватись у мінливих 

умовах спілкування; правильно планувати та здійснювати систему комунікації; швидко й 

точно знаходити адекватно змісту акту спілкування комунікативні засоби; постійно 

відчувати і підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні; чітко й емоційно виражати свої 

думки й почуття [46, с. 6]. 

Визначаючи професійні якості студентів медичних коледжів, О. Кривонос звертається 

до категорії «професійно-творчі вміння». На думку автора, «основними властивостями 

творчих умінь є їх усвідомленість, узагальненість, гнучкість, що дає можливість індивіду 

швидко переключитися з одного способу дій на інший, що так важливо в професійній 

діяльності майбутнього фахівця медицини» [59, c. 6]. 

 Зазначимо, що саме швидкість реакції, переключення є особливо значимими в роботі 

медичного працівника. Інколи хвилина (а відлік може йти на секунди) вирішує життя 

людини. Важливим у такі хвилини є гнучкість розуму, усвідомлення кінцевого результату, 

доцільність прийнятого рішення.  

Важливим показником інформаційно-когнітивного критерія є етичний кодекс 

медичного працівника, що розкривається в оволодінні основними нормами етики та 

деонтології медика, правилами та кодексами, які, за сучасними підходами, ґрунтуються на 

моделі Гіппократа, моделі Парацельса, деонтологічній моделі (принцип «дотримання 

обов’язку»), біоетиці, принципі інформаційної згоди тощо [76].  
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Пізнавальна активність (за Т. Темерівською) – складна система властивостей студента 

медичного коледжу, що інтегрує основні взаємозв’язні для навчально-пізнавальної 

діяльності студента компоненти: пізнавальну ініціативу, пізнавальну самостійність, повноту 

і мобільність знань. «Пізнавальна ініціатива студента медичного коледжу проявляється у 

прагненні самостійно вирішувати складні медико-санітарні і соціально-психологічні 

проблеми … у сформованості вмінь самостійно визначити зміст своєї навчально-пізнавальної 

діяльності, планувати, організовувати і без помилок виконувати медичні процедури та 

маніпуляції, проводити в межах своєї компетентності обстеження та надавати медичну 

допомогу. Повнота знань характеризується сукупністю всіх знань студента про вивчений 

об’єкт відповідно до навчальної програми, мобільність знань – здатність переносити їх у нові 

умови професійної сфери діяльності» [111, с. 16]. 

Вважаємо, що від самостійної пізнавальної діяльності значною мірою залежить 

професіоналізм майбутнього медика. Система підготовки медиків повинна спиратися на 

пізнавальну діяльність студентів, які повинні відчувати себе суб’єктами навчального 

процесу; розуміти, з якою метою необхідно вивчати ту чи іншу дисципліну, актуальність 

запропонованих тем, важливість вивчення певних алгоритмів дій. Студент повинен свідомо 

обирати професію медичного працівника і пам’ятати, що в майбутньому від прийнятого 

рішення буде залежати життя, здоров’я та одужання пацієнта. 

 Отже, основу інформаційно-когнітивного критерія складають комунікативні знання, 

вміння та навички. Комунікативні знання – це сукупність теоретичних відомостей, фактів та 

інформації про основні правила мовленнєвого та невербального спілкування. Коли знання 

використовуються на практиці – формуються комунікативні вміння, багато з яких згодом 

перетворюються на автоматизовані навички.  

 Показниками інформаційно-когнітивного компонента є ступінь оволодіння 

комунікативними знаннями, уміннями і навичками; знання етичного кодексу медичного 

працівника; пізнавальна активність. 

Так склалося історично, що медики виконують велику місію, рятуючи життя й 

доводячи головне правило – служіння людям своєю практичною діяльністю. Діяльнісний 

критерій комунікативної культури медичного працівника передбачає практичне виявлення 

професійно-комунікативних мотивів і гуманістичних рис особистості, знань, умінь і навичок 

спілкування. 

Діяльнісний критерій представлений низкою показників, серед яких виділимо такі: 

техніку комунікації, стилі спілкування з пацієнтами, моделі спілкування з пацієнтами, моделі 

ситуаційного управління.  

Аналізуючи техніку комунікації, зауважимо, що вона поділяється на вербальний та 

невербальний складники. Вербальний містить сукупність мовленнєвих засобів спілкування: 

основних правил і норм мовлення, володіння мовленнєвим етикетом, достатній рівень 

мовленнєвого забарвлення і багатства мови (наявність фразеологізмів, епітетів, слів 

ввічливості та мовних кліше).  

Вербальний складник виявляється насамперед у мовленнєвій підготовці, невипадково 

тотожними до поняття «комунікації» є слова спілкування, мовлення, розмова. Від краси, 

чіткості, логічності мовлення, підкріпленого органічною мімікою та виразними рухами, 

залежить взаєморозуміння медика з пацієнтом.  
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Основа вербального складника – культура мовлення. На думку К. Климової, мова має 

неабияку актуальність у розвитку особистості і суспільства, адже «постає як результат 

колективної духовної творчості, як засіб вираження думок і почуттів; рідна мова 

максимально впливає на духовний розвиток людини, на закладений у ній національний 

характер». Вчена констатує, що важливим завданням, яке ставить держава перед освітою, є 

формування комунікативних умінь і навичок вільного володіння всіма засобами літературної 

мови [49, с. 3]. 

За О. Кулаковою, вербальний компонент розглядається в тріаді «культура–мова–

суспільство». На думку вченої, «мова є засобом збереження і передачі соціокультурної 

інформації, їй належить ключова роль у забезпеченні життєвості національної ідеї» [61, 

с. 12]. Автор наполягає на тому, що саме мова дозволяє реалізувати культурний потенціал 

людини, а про культуру людини свідчить мовленнєве багатство. Рівень мовленнєвої 

комунікації в повній мірі залежить від суб’єкта комунікації: «…культуру розуміють як 

неуспадковану колективну пам'ять, а мова є продуктом культури, який не лише відображає і 

моделює світ, але й моделює і самого користувача нею» [61, с. 6].  

Аналіз літературних джерел дозволяє зазначити, що мова особистості може свідчити 

про моральні якості людини, її вихованість, духовний стан, витонченість душі, рівень 

володіння комунікативними вміннями. Т. Алексєєва визначила, що мовленнєва діяльність 

включає мову й мовлення «…як внутрішні засоби та способи її реалізації». Вчена зазначає, 

що думка – предмет мовленнєвої діяльності, а вираження думки – система мови» [4, c. 10]. 

Вважаємо, що саме формулювання думок – основа мовлення і відіграє визначну роль у 

виявленні комунікативної культури. 

Вчена С. Броннікова наполягає, що мовленнєва культура – не лише наслідування 

норм, а й уміння свідомо відбирати доцільні варіанти мовленнєвої поведінки, знаходити 

підходящу щодо ситуації мовленнєву форму, що і відбиває рівень загальної культири 

особистості, її мислення. Вчена запевняє, що поняття «мовленнєва культура» є ширшим від 

поняття «культура мовлення», адже воно означає не лише нормативно мовленнєвий аспект, а 

й особистісні, індивідуальні і загальнокультурні властивості [12, с. 11]. 

Як зазначає А. Кургузов, мова є засобом самоідентифікації. Автор виділяє мовну 

самоідентифікацію, що розглядається як соціальний процес і як форма активності сучасної 

особи. Самоідентифікація надає можливість визначати, до якої групи людей відносять 

особистість. Факторами оптимізації мовної самоідентифікації особистості вчений визначає 

мовну активність, гуманітарну освіченість, володіння державною та іноземними мовами та 

фахову підготовку [62, с. 6–8]. 

Зазначимо, що мовна самоідентифікація студента медичного коледжу дозволяє судити 

про рівень освіченості, його поведінку в соціумі, ставлення до людей, комунікативну 

активність та комунікативну культуру, визначає професіональний рівень студента та життєво 

активну позицію. 

 Різновидами мовленнєвої комунікації медичного працівника можуть бути діалоги між 

«медиком та пацієнтом», «медиком та рідними пацієнта», «медиком та колегою», «медиком 

та адміністрацією». Як зазначає О. Ткаченко, діалог – це «…процес пізнання та руху до 

нового у формі мови через створення спільного когнітивного поля в безпосередній чи 

опосередкованій взаємодії суб’єктів навчального процесу» [114, c. 163]. Саме діалог 

задовольняє потреби людства у передачі та обміні інформації, знань та досвіду.  
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Не можна забувати, що медичний працівник покликаний вміло добирати слова до 

кожного пацієнта. Як зазначають самі лікарі, хвороба насамперед – проблема психологічна, а 

найперша проблема пацієнтів – це самонавіювання.  

На думку Н. Магазаника, при виникненні будь-яких симптомів хворий самостійно 

починає визначати діагноз, у нього з'являється страх, тривога і страх приводять до тяжкого 

емоційного стану, з якого хворий не може вийти самостійно [69, с. 8–9]. За словами автора, 

лікар може допомогти покращити ситуацію, змінивши настрій пацієнта, підбадьоривши та 

зміцнивши віру у вилікування. Найважча ситуація, коли захворювання хронічне і 

довготривале, негативні емоції істотно можуть вплинути на всю клінічну картину. Важливим  

у цій ситуації є впевненість самого лікаря в правильності своїх призначень. Якщо ж лікар 

демонструє невпевненість та байдужість у призначенні медикаментів пацієнту, хворий або 

перестане лікуватися у цього лікаря або перестане вживати ліки. Навіть у хірургії 

психотерапія має важливе значення. Лікарю недостатньо просто бути професійним 

спеціалістом: він повинен вміти довести важливість проведення операції [69, с. 10–12] . 

Можемо зауважити, що від психологічного стану та налаштування медика залежить 

стан самого пацієнта. Лише бадьорість, позитивність та віра у найкраще допоможуть 

рятувати людей. Вважаємо, що у медицині не може бути песимістів, медик повинен бути 

ентузіастом та оптимістом, а його поводження, слова та вчинки повинні вселяти віру та 

надію. 

Вчена Л. Примачок досліджує таку важливу для підготовки медиків категорію як 

розрада. Вчена розглядає її як форму моральної підтримки з боку медичного працівника, що 

передбачає заспокоєння пацієнта, формування в нього впевненості у своїх силах [93, c. 7]. 

Автор доводить, що медичний працівник – носій специфічних якостей: милосердя, співчуття, 

емпатії, чуйності, справедливості, акуратності, терпимості, делікатності, розради, уміння 

зберігати лікарську таємницю... «Виховання розради… – спеціально організований процес, 

спрямований на формування у студентів медичного коледжу духовних цінностей, 

пробудження і розвиток прагнення надавати пацієнтам моральну підтримку, допомогу у 

подоланні негативних станів («заспокоювати»)» [93, с. 15–16].  

Вважаємо за потрібне звернути особливу увагу на це поняття, адже вміле застосування 

розради у медичній діяльності свідчить про рівень виховання медичного працівника як 

людини та сформованість його як професіонала. 

Невербальний складник характеризують невербальні засоби спілкування –  рухи тіла, 

міміка, жести, пози тощо, – які є надзвичайно важливими у вираженні будь-якої інформації. 

Одним з його елементів є  рухи тіла, пластика – «…вираження тілом душевного стану, 

загальна гармонія, узгодженість рухів і жестів, мова тіла» [13, с. 130]. Український дослідник 

Д. Будянський зауважує, що природою рухів цікавилися Платон, Аристотель, Анаксагор, 

Сенека, Тіт Лукрецій Кар, Квінтіліан, Цицерон та інші. Автор спирається на поширену точку 

зору: «…вербальний канал використовується для передачі інформації, в той час як 

невербальний – для встановлення взаєморозуміння, трансляції емоцій та передачі власного 

ставлення до предмету розмови» [13 , с. 130]. 

Вчений С. Бадер констатує важливість міміки та жестів, що є складниками 

невербального компонента [6, с. 138]. За визначенням тлумачного словника, міміка – 

мистецтво пояснювати свої думки та почуття не словами, а обличчям, рухами тіла [36, 

с. 321]. 
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Можна зазначити, що невербальна мова є одним із показників справжнього людського 

ставлення. Ніщо не може бути таким достовірним, як очі людини, адже саме це «дзеркало 

душі» дозволяє зрозуміти щирість почуттів, реальне ставлення та значення сказаного. 

Зоровий контакт, вираз обличчя, поза тіла, жести дуже важливі для налагодження правильної 

комунікації у відносинах «пацієнт-медсестра»: вони допомагають в озвученні діагнозу, 

формують почуття довіри пацієнта до медика, є вирішальними в озвученні «поганих новин» 

пацієнту (зміни у стані здоров’я хворого, невтішні результати аналізів, найгірші прогнози 

про стан хвороби та взагалі життя пацієнта). 

Стилі спілкування з пацієнтами передбачають такі варіанти: авторитарний, 

демократичний, ліберальний. «Авторитарний – стиль диктату, коли підлеглий розглядається 

лише як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено в праві на самостійність та 

ініціативу. Демократичний – стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості 

кожного; засадою для нього є довіра й орієнтація на самоорганізацію, самоуправління 

особистості та колективу. Ліберальний стиль характеризується браком стійкої позиції; 

виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному розв’язанні проблем» [64, 

с. 368]. 

 Моделі спілкування з пацієнтами є відображенням лідерської сітки за І.Ріголосі. У 

медицині можливі такі моделі: 1) дорослий–дитина − шанобливе та батьківське піклування 

про пацієнта; 2) дорослий–дорослий − медик ставиться до пацієнта з повагою, приділючи 

велику увагу його потребам; 3) пацієнт–колега − лікувальний процес проходить як командна 

гра, де пацієнт-член команди; 4) медик–лідер − означає, що пацієнт повноцінно підкоряється 

медику. 

 Моделі ситуаційного управління (за І. Ріголосі) включають такі складники (ситуаційне 

управління за І. Ріголосі):  

- лідер-авторитар (1-й сектор – високий рівень завдань, низький рівень обговорень);  

 лідер-командний гравець (2-й сектор – високий рівень завдань, високий рівень 

обговорень);  

- лідер-демократ (3-й сектор – високий рівень обговорення, низький рівень завдань);  

- лідер-інформатор (4-й сектор – низький ріень обговорень, лідер – передає інформацію, 

відсутність командної роботи). 

Найважливішими критеріями діяльнісного компонента визначимо: дотримання 

медичної етики і деонтології, законодавчих норм щодо медичного обслуговування пацієнтів; 

практичне застосування теоретичних знань щодо професійної медичної комунікації; 

визначення оптимальних особливостей і стилю комунікації, врахування простоти, 

зрозумілості; володіння технікою вербальної та невербальної комунікації, яка ґрунтується на 

професійно-комунікативній мотивації та ціннісних орієнтаціях особистості, комунікативних 

знаннях, уміннях і навичках. 

Важливою у цьому контексті є також комунікативна самостійність, як є невід’ємний 

компонент комунікативної культури. Самостійність професійної комунікативної діяльності 

медичного працівника – це спроможність медика самостійно моделювати вербальне та 

невербальне спілкування з пацієнтами.  

Українська дослідниця О. Демченко зазначає, що самостійність студентів повинна 

проявлятися не за відсутності педагога або у спроможності без його допомоги виконувати 

будь-яке завдання, а у свідомості, умінні без допомоги будь-кого визначити значущість 

роботи, яку виконує студент, її необхідність, поставити мету, завдання та план дій при  
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виконанні [33, c. 6]. На нашу думку, усе вищесказане стосується і комунікативної 

самостійності медичного працівника. 

 Безумовно, для успішного здійснення комунікації важливі й інші властивості 

особистості. Наприклад, увага, відповідальність, чітке виконання своїх обов’язків, культура 

праці, яка «…має безпосередній чи опосередкований зв'язок з усіма складовими загальної 

культури, і навпаки, рівень загальної культури залежить від ступеня сформованості культури 

праці» [1, с. 6].  

Як зазначає український вчений Н. Касевич, складними для розмови з пацієнтами 

питаннями залишаються: статеве життя (хвороби, що передаються статевим шляхом), 

психічні хвороби, злоякісні новоутворення, безпліддя, небажана вагітність, аборт. Автор дає 

такі поради для ефективного вербального спілкування: говоріть доступною мовою, не 

зловживайте незрозумілою для пацієнта термінологією, правильно обирайте час для 

спілкування, стежте за інтонацією голосу, давайте лише точні рекомендації, не 

використовуйте натяків та підтекстів, не обіцяйте неможливого, повторіть сказане, якщо 

відчуваєте, що пацієнт не зрозумів вас [48, с. 103–104].  

 Отже, можемо зазначити, що структура комунікативної культури складається з таких 

компонентів: комунікативна майстерність та організаційна культура. Критеріями 

сформованості комунікативної культури виокремлено: мотиваційно-ціннісний, 

інформаційно-когнітивний, діяльнісно-результативний. 
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Додаток Л 

(обов’язковий) 

Навчальний курс «Основи комунікативної майстерності» 

  

Зміст 

 

1. Загальні положення 

2. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі 

3. Тематичний план курсу навчальної дисципліни 

4. Зміст навчальної дисципліни 

5. Форми поточного та підсумкового контролю 

6. Перелік питань, що виносяться на залік 

7. Список рекомендованої літератури 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

У результаті вивчення курсу студенти-медики повинні набути теоретичні знання та 

практичні навички із формування комунікативної культури у медичних коледжах; оволодіти 

знаннями з питань формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

Великої Британії та США; з’ясувати можливості удосконалення і підвищення ефективності 

формування власної комунікативної культури. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Метою вивчення курсу «Основи комунікативної майстерності» є комунікативна 

підготовка студентів у медичних коледжах, набуття теоретичних і практичних знань та вмінь 

щодо основ професійно-медичного спілкування. 

Завданнями курсу є вивчення:  

- теоретичних основ професійної комунікації студентів-медиків; 

- нормативних основ професійної комунікації студентів-медиків; 

- змістово-процесуальних основ професійної комунікації студентів-медиків; 

- основ корпоративної комунікації медичного працівника; 

- особливостей спілкування з різними групами пацієнтами. 

Курс «Основи комунікативної майстерності» складається з лекцій, семінарських 

занять, що передбачають бесіди, індивідуальне опитування, тестування та самостійну роботу 

студентів. 

Курс «Основи комунікативної майстерності» разом з іншими дисциплінами, що є 

комунікативно спрямованими, або дисципліни, які містять розділи чи теми, що впливають на 

розвиток комунікативних знань, вмінь та навичок, передбачає набуття студентами сучасних 

знань та практичних навичок з формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

    Таблиця Л.1 

№ 

пор. 

Назва розділів і тем Кількість годин 

Всього лекції семінарські 

заняття 

самостійна 

робота 

1. Закони та норми 

професійно-медичної 

комунікації. Теорія 

легітимності 

10 2 2 6 

2. Етичний кодекс. 

Деонтологія 

медичного працівника 

10 2 2 6 

3. Фізіологічні, 

психологічні, 

соціальні особливості 

пацієнтів 

10 2 2 6 

4. Теорія організації 10 2 2 6 

5. Особливості роботи з 

пацієнтами похилого 

віку, дітьми та 

психічно хворими 

10 2 2 6 

6. Етикет у діловій сфері 10 2 2 6 

7. Практичні 

рекомендації для 

роботи з пацієнтами 

12 2 4 6 

 

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Закони та норми професійно-медичної комунікації . Теорія легітимності 

 

Загальна характеристика законів, норм та стандартів, що регулюють роботу медичного 

працівника. Сучасне розуміння поняття «легітимність». Основні поняття та категорії теорії 

легітимність. Використання теорії легітимності в роботі медичного працівника. 

 

Тема 2. Етичний кодекс. Деонтологія медичного працівника 

 

Поняття етичного кодексу. Основні норми та принципи етичного кодексу медичного 

працівника України. Етика та деонтологія медичного працівника. Основні цінності та якості 

медичного працівника. 

 

Тема 3. Фізіологічні, психологічні, соціальні особливості пацієнтів 

 

Фізіологічні, психологічні та соціальні особливості немовлят, дітей. Фізіологічні, 

психологічні та соціальні особливості дорослих. Фізіологічні, психологічні, соціальні  

особливості пацієнтів похилого віку. Урахування фізіологічних, психологічних та соціальних 

характеристик психічно хворих пацієнтів. 
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Тема 4. Теорія організації 

 

Загальна характеристика теорії організації. Основні компоненти теорії організації: теорія 

управління, робота в команді, конфліктологія, вирішення проблем. Поняття «лідер». 

Особливості роботи в команді. Типи конфліктів. Основні рекомендації щодо вирішення 

проблем. 

 

Тема 5. Особливості роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічнохворими 

 

Комунікативна підготовка для роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно 

хворими. Урахування вікових, психологічних та соціальних особливостей таких пацієнтів. 

Рекомендації щодо комунікативної підготовки для роботи з пацієнтами похилого віку, 

дітьми та психічно хворими. 

 

Тема 6. Етикет у діловій сфері 

 

Етикет у спілкуванні. Звертання, опитування пацієнта українською та англійською 

мовами. Написання офіційної документації українською та англійською мовами. Заповнення 

історії хвороби. Особливості e-mail–листування.  

 

 

Тема 7. Практичні рекомендації для роботи з пацієнтами 

 

Розроблення та впровадження рекомендацій із формування комунікативної культури 

студентів у медичних коледжах. Ситуаційні задачі.  

 

4.1. ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ 

 

Лекція 1. Закони та норми професійно-медичної комунікації. Теорія легітимності 

 

1. Сутність і зміст поняття «теорія легітимності». 

2. Теорія легітимності в медичній сфері. 

3. Основні закони та норми України, що стосуються медичних працівників. 

4. Рекомендації ВООЗ. 

 

Лекція 2. Етичний кодекс. Деонтологія медичного працівника 

 

1. Поняття етичного кодексу.  

2. Основні норми та принципи етичного кодексу медичного працівника України.  

3. Етика та деонтологія медичного працівника.  

4. Основні цінності та якості медичного працівника. 
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 Лекція 3. Фізіологічні, психологічні, соціальні особливості пацієнтів 

 

1. Фізіологічні, психологічні та соціальні особливості немовлят, дітей. 

2.  Фізіологічні, психологічні та соціальні особливості дорослих.  

3. Фізіологічні, психологічні, соціальні особливості пацієнтів похилого віку.  

4.  Урахування фізіологічних, психологічних та соціальних характеристик психічно 

хворих пацієнтів. 

 

Лекція 4. Теорія організації 

 

1. Загальна характеристика теорії організації.  

2. Поняття «лідер».  

3. Особливості роботи в команді. 

4. Типи конфліктів, вирішення проблем. 

 

Лекція 5. Особливості роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно 

хворими 

 

1. Комунікативна підготовка для роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно 

хворими.  

2. Урахування вікових, психологічних та соціальних особливостей для роботи з 

пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно хворими. 

3.  Рекомендації щодо комунікативної підготовки для роботи з пацієнтами похилого 

віку, дітьми та психічно хворими. 

4. Основні проблеми під час комунікації з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно 

хворими.  

 

Лекція 6. Етикет у діловій сфері 

 

1. Етикет у спілкуванні.  

2. Звертання, опитування пацієнта українською та англійською мовами.  

3.  Написання офіційної документації українською та англійською мовами. Заповнення 

історії хвороби.  

4. Особливості e-mail–листування.  

 

Лекція 7. Практичні рекомендації для роботи з пацієнтами 

1. Рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

в умовах конфліктної ситуації. 

2. Рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

в умовах роботи з онкохворими. 

3. Рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

в умовах роботи з хронічно хворими. 

4. Рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах 

в умовах роботи з колегами. 
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4.2. ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття 1 

 

 

Закони та норми професійно-медичної комунікації. Теорія легітимності. 

Мета – проаналізувати та охарактеризувати основні стандарти та норми роботи 

медичного працівника. 

Питання для обговорення 
1. Дати характеристику сутності та змісту поняття «теорія легітимності». 

2. Розкрити історію легітимності. 

3. Проаналізувати важливість теорії легітимності в медичній сфері. 

4. Назвати основні закони України, що стосуються медичних працівників. 

5. Проаналізувати рекомендації ВООЗ. 

Реферативні доповіді 

1. Роль глобалізації у гармонізації національних законів за Міжнародною радою 

медичних сестер. 

2. Ставлення до закону Платона, Аристотеля, Цицерона. 

3. Національний та міжнародний рівень існування закону. 

4. Легітимність у медсестринстві. 

 

Семінарське заняття 2 

Етичний кодекс. Деонтологія медичного працівника 

Мета – проаналізувати етичний кодекс медичного працівника, схарактеризувати 

основні якості медичного працівника. 

Питання для обговорення 
1. Розкрити поняття етичного кодексу.  

2. Визначити основні норми та принципи етичного кодексу медичного працівника 

України.  

3. Розкрити сутність етики та деонтології медичного працівника.  

4. Охарактеризувати основні цінності та якості медичного працівника. 

Реферативні доповіді 

1. Аналіз Етичного кодексу професійної етики Міжнародної ради медсестер. 

2. Важливість клятви Гіппократа в XXI столітті. 

3. Аналіз біографії Флоренс Найтінгейл, її вагомість та значущість у сучасній медицині. 

4. Організація Червоний Хрест і Червоний Півмісяць. 

5. Основні елементи Етичного кодексу професійної етики Міжнародної ради медичних 

сестер. 

 

Семінарське заняття 3 

Фізіологічні, психологічні, соціальні особливості пацієнтів 

Мета – визначити основні фізіологічні, психологічні та соціальні особливості пацієнтів 

(немовлят, дітей, дорослих, людей похилого віку, психічно хворих). 

Питання для обговорення 
       1. З’ясувати фізіологічні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів похилого віку 

та психічно хворих. 
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       2. Охарактеризувати психологічні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів  

похилого віку та психічно хворих. 

       3. Визначити соціальні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів похилого віку та 

психічно хворих. 

       4. Використання теорії холізму для налагодження ефективної комунікації з пацієнтами. 

       5. Актуальність комунікативної педагогіки Томаса Гордона у лікувальному процесі. 

 

Реферативні доповіді: 

1. Основні захворювання немовлят, дітей. 

2. Основні соціальні проблеми дорослих. 

3. Основні психологічні та вікові труднощі пацієнтів похилого віку. 

4. Особливості роботи з психічно хворими пацієнтами. 

5. Аналіз останніх рекомендацій ВООЗ. 

 

Семінарське заняття 4 

Теорія організації 

Мета – з’ясувати особливості організації, роботи в команді та важливість лідера. 

Питання для обговорення 
1. Надати загальну характеристику теорії організації.  

2. Визначити сутність та значення поняття «лідер».  

3. З’ясувати особливості роботи в команді та її актуальність у лікувальному процесі. 

4. Характеристика типів конфліктів. 

5. Проаналізувати сучасні рекомендації щодо вирішення проблем у лікувальному 

процесі. 

Реферативні доповіді 

1. Історія теорії організації. 

2. Класична та неокласична організаційні теорії. 

3. Аналіз теорій управління за Б. Мартіном. 

4. Теорії управління в медсестринстві за І. Ріголосі. 

5. Аналіз основних принципів роботи в команді. 

 

Семінарське заняття 5 

Особливості роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно хворими 

 Мета – проаналізувати та охарактеризувати особливості комунікативної підготовки з 

пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно хворими. 

Питання для обговорення 
1. Характеристика основних форм, методів, засобів для формування комунікативної 

культури для роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно хворими.  

2. Використання теорії критичного мислення та терапевтичної комунікації для роботи з 

пацієнтами похилого віку, дітьми та психічно хворими. 

3. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки для 

роботи з пацієнтами похилого віку та психічно хворими. 

4. Визначити основні проблеми під час комунікації з пацієнтами похилого віку, дітьми 

та психічно хворими.  

      Реферативні доповіді 

1. Особливості терапевтичної комунікації. 
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2. Характеристика критичного мислення, позитивний досвід британсько-американської 

підготовки медиків 

 

Семінарське заняття 6 

Етикет у діловій сфері 

 

Мета – з’ясувати основні вербальні та невербальні аспекти для роботи з пацієнтами.  

Питання для обговорення 
1. Охарактеризувати етикет в спілкуванні.  

2. Складання діалогу пацієнт–медик для одержання основної інформації про стан та 

захворювання українською та англійською мовами.  

3.  Заповнення історії хвороби українською та англійською мовами. 

4. Написання e-mail–листа пацієнтам для висвітлення одержаних результатів аналізу 

українською та англійською мовами.  

Реферативні доповіді 

1. Ситуаційна задача: уявіть, що ви медик, ви повинні пояснити іноземцю, які аналізи 

потрібно зробити для визначення діагнозу. У пацієнта головний біль, тошнота та слабість. 

2. Представте свої рекомендації для створення позитивного ставлення пацієнта до 

медика. 

 

Семінарське заняття 7 

Практичні рекомендації для роботи з пацієнтами 

Мета – визначити основні рекомендації для роботи з пацієнтами. 

Питання для обговорення 
1. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах в умовах конфліктної ситуації. 

2. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах в умовах роботи з онкохворими. 

3. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах в умовах роботи з хронічнохворими. 

4. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 

коледжах в умовах роботи з колегами та адміністрацією. 

Реферативні доповіді: 

1. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 

медиків для роботи з онкохворими, хронічнохворими пацієнтами. 

2. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 

медиків для роботи з адміністрацією, колегами. 

3. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 

медиків для налагодження конфліктів та вирішення проблем. 

 

5. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом: експрес-

опитувань на семінарському занятті; виступи та аналіз участі студентів у дискусіях та 

групових обговореннях на семінарських заняттях; проведення письмових контрольних робіт 

та тестувань; виконання додаткових індивідуальних завдань з тем, на яких студент був  
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відсутній; проведення рубіжного (модульний, тематичний, календарний) контролю – це  

контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної 

програми дисципліни у процесі навчання, підсумкового комплексного контролю у формі 

заліку за підсумковими питаннями. 

По закінченні вивчення дисципліни «Основи комунікативної майстерності» студенти 

складають залік. Умовою допуску до заліку є написання та захист реферату на одну із тем, 

запропонованих у робочій програмі.  

 

Таблиця Л.2 – Оцінювання знань та активності студентів 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою За шкалою навчального 

закладу 

A Відмінно 90–100 

B 

C 

Добре 82–89 

74–81 

D 

E 

Задовільно 64–73 

60–63 

FX 

F 

Незадовільно 35–59 

1–34 

 

Критерії оцінювання знань студентів: 

- оцінку «відмінно» одержує студент, який глибоко володіє лекційним матеріалом 

та темами, винесеними на самостійне опрацювання, вміє правильно та оперативно приймати 

рішення під час розв’язування практичних завдань, ознайомлений із законодавчими та 

нормативними документами, запропонованими навчально-методичними матеріалами, 

публікаціями з тем даної дисципліни, вміє критично оцінити погляди різних вчених на одні й 

ті самі питання та практично застосувати теоретичний матеріал; 

- оцінку «добре» одержує студент, який добре володіє лекційним матеріалом, в 

основному знає законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань, які розглядаються, 

вміє пов’язати теоретичні знання з практикою, без помилок розв’язує практичні завдання; 

- оцінку «задовільно» одержує студент, який оволодів навчальним матерілом у 

межах програми, проте допускає незначні помилки у процесі його викладання, недостатньо 

знає законодавчі та нормативні акти, рекомендовані навчально-методичні матеріали; 

- оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який допускає значні помилки у 

процесі відтворення навчального матеріалу, не вміє його застосовувати для вирішення 

практичних ситуацій, не знає законодавчих і нормативних актів, запропонованих до 

вивчення курсу. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК 

1. Дати характеристику сутності та змісту поняття «теорія легітимності». 

2. Розкрити історію легітимності. 

3. Проаналізувати важливість теорії легітимності в медичній сфері. 

4. Назвати основні закони України, що стосуються медичних працівників. 

5. Проаналізувати рекомендації ВООЗ. 

6. Роль глобалізації у гармонізації національних законів за Міжнародною радою медичних 

сестер. 

7. Ставлення Платона, Аристотеля, Цицерона до закону. 
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8. Національний та міжнародний рівень існування закону. 

9. Легітимність у медсестринстві. 

10. Розкрити поняття етичного кодексу.  

11. Визначити основні норми та принципи етичного кодексу медичного працівника України.  

12. Розкрити сутність етики та деонтології медичного працівника.  

13. Охарактеризувати основні цінності та якості медичного працівника. 

14. Аналіз Етичного кодексу професійної етики Міжнародної ради медсестер. 

15. Важливість клятви Гіппократа в XXI столітті. 

16. Аналіз біографії Флоренс Найтінгейл, її вагомість та значущість у сучасній медицині. 

17. Організація Червоний Хрест і Червоний Півмісяць. 

18. Основні елементи Етичного кодексу професійної етики Міжнародної ради медичних 

сестер. 

19. З’ясувати фізіологічні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів похилого віку та 

психічно хворих. 

20. Охарактеризувати психологічні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів 

похилого віку та психічно хворих. 

21. Визначити соціальні особливості немовлят, дітей, дорослих, пацієнтів похилого віку та 

психічно хворих. 

22. Використання теорії холізму для налагодження ефективної комунікації з пацієнтами. 

23. Актуальність комунікативної педагогіки Томаса Гордона у лікувальному процесі. 

24. Основні захворювання немовлят, дітей. 

25. Основні соціальні проблеми дорослих. 

26. Основні психологічні та вікові труднощі пацієнтів похилого віку. 

27. Особливості роботи з психічно хворими пацієнтами. 

28. Аналіз останніх рекомендацій ВООЗ. 

29. Надати загальну характеристику теорії організації.  

30. Визначити сутність та значення поняття «лідер».  

31. З’ясувати особливості роботи в команді та її актуальність у лікувальному процесі. 

32. Характеристика типів конфліктів. 

33. Проаналізувати сучасні рекомендації щодо вирішення проблем у лікувальному процесі. 

34. Історія теорії організації. 

35. Класична та неокласична організаційна теорія. 

36. Аналіз теорій управління за Б. Мартіном. 

37. Теорії управління в медсестринстві за І. Ріголосі. 

38. Аналіз основних принципів роботи в команді. 

39. Характеристика основних форм, методів, засобів для формування комунікативної 

культури для роботи з пацієнтами похилого віку, дітьми та психічнохворими.  

40. Використання теорії критичного мислення та терапевтичної комунікації для роботи з 

пацієнтами похилого віку, дітьми та психічнохворими. 

41. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки для 

роботи з пацієнтами похилого віку та психічно хворими. 

42. Визначити основні проблеми під час комунікації з пацієнтами похилого віку, дітьми та 

психічно хворими.  

43. Особливості терапевтичної комунікації. 

44. Характеристика критичного мислення, позитивний досвід британсько-американської 

підготовки медиків. 
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45. Охарактеризувати етикет у спілкуванні.  
46. Представте свої рекомендації для створення позитивного відношення пацієнта до 
медика. 
47. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 
коледжах в умовах конфліктної ситуації. 
48. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 
коледжах в умовах роботи з онкохворими. 
49. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 
коледжах в умовах роботи з хронічно хворими. 
50. Надайте рекомендації з формування комунікативної культури студентів у медичних 
коледжах в умовах роботи з колегами та адміністрацією. 
51. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 
медиків для роботи з онкохворими, хронічнохворими пацієнтами. 
52. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 
медиків для роботи з адміністрацією, колегами. 
53. Аналіз британсько-американських рекомендацій щодо комунікативної підготовки 
медиків для налагодження конфліктів та вирішення проблем. 
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