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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. На сучасному етапі інтеграції української вищої 

медичної освіти в європейський освітній простір особлива увага у підготовці 

майбутніх медиків надається розвитку професійної мобільності, іншомовних 

професійних морально-етичних, етико-деонтологічних компетенцій, формуванню  їх 

деонтологічної культури. Потреба у формуванні деонтологічної культури майбутніх 

медиків зумовлена вимогою до самої професії лікаря як найгуманнішої серед усіх 

інших професій. Головним у взаємодії «лікар – пацієнт» є принцип «не нашкодь» 

(non nocere), якого мають дотримуватися всі медичні працівники. Цей принцип є 

підґрунтям у формуванні деонтологічної культури майбутніх медиків.  

Дослідження проблем формування деонтологічної культури майбутніх 

медиків ґрунтуються на положеннях і висновках теорії деонтології (І. Бентам,         

О. Грандо, І. Кант й ін.); концепцій професійної деонтології (І. Бенедик,                   

В. Горшеньов, С. Гусарєв, О. Тихомиров й ін.);  концепцій культурологічної освіти                  

(А. Арнольдов, Л. Коган, А. Лосєв, О. Шевнюк, О. Щолокова й ін.) та 

комунікативної культури (О. Богданов, Ю. Касаткіна, О. Корніяка, Т. Чмут й ін.).  

Вихідною позицією представленого дослідження стали теорії взаємин лікаря і 

хворого (Л. Бурлачук, І. Вольперт, В. Ніколаєнко, В. Ташликов, М. Ельштейн й ін.); 

концепції особливостей професійної діяльності медичних працівників (І. Вітенко,  

К. Платонов, М. Кабанов й ін.); позиції щодо формування та розвитку особистості 

студента вищого медичного навчального закладу (І. Булах, І. Кузнєцова,                  

В. Лісовський, М. Філоненко, О. Юдіна й ін.); проблеми деонтології (Є. Вагнер,       

В. Вербицький, О. Грандо, В. Казаков, Ю. Кундієв, В. Матвєєв, М. Петров,              

Л. Пирогов, Є. Чазов, Г. Царегородцев) та проблеми деонтологічної підготовки 

фахівців (М. Васильєва, Л. Переймибіда й ін).  

Аналіз актуальності та стану розробленості проблеми формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків у психолого-педагогічній науці та 

практиці свідчить про необхідність розв’язання  протиріч між потребою суспільства 

у фахівцях, які мають загальну та професійну культуру, і тенденцією до зниження 

рівня деонтологічної культури медичних працівників; між потребою формування 

деонтологічної культури у майбутніх медиків і недостатністю сучасних науково 

обґрунтованих психолого-педагогічних напрацювань з цієї проблеми; між 

необхідністю використання потенціалу дисципліни «Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням», яка викладається у вищому медичному навчальному 

закладі, і недостатньою розробленістю психолого-педагогічних технологій 

формування деонтологічної культури засобами іноземної мови. 

У психолого-педагогічній науковій літературі представлено різні підходи щодо 

навчання іноземної мови. Вивчення її розглядається здебільшого як засіб 

розширення іншомовної компетентності. Разом з тим процес оволодіння іноземною 

мовою як одним з чинників формування деонтологічної культури не отримав 

достатнього висвітлення. З’ясовано також, що забезпечення високого рівня  

розвитку деонтологічної культури у майбутніх медиків потребує, по-перше, 

обґрунтування психологічних особливостей її формування, по-друге, розробки від-
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повідної психолого-педагогічної технології становлення у студентів деонтологічної 

культури  у процесі вивчення  ними  іноземної мови. 

Здійснений нами теоретичний аналіз наукової психолого-педагогічної 

літератури щодо наявності досліджень, які пропонують різні підходи до вивчення 

феномена деонтологічної культури, показав, що проблема психологічних 

особливостей формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами 

іноземної мови залишається малодослідженою. На підставі розглянутих вище 

аспектів формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами 

іноземної мови, а також пояснення психологічних особливостей її формування, 

доходимо висновку про те, що ця проблема й досі залишається актуальною. 

Актуальність окресленої проблематики, її недостатня розробленість, 

об’єктивні вимоги до деонтологічної культури майбутніх медиків зумовили вибір 

теми дослідження: «Психологічні особливості формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження здійснювалося у руслі комплексної науково-дослідної теми 

кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені                        

О.О. Богомольця: «Комплексний контроль рівня сформованості лінгвістичної 

компетенції майбутніх медиків» (номер держреєстрації 0011U001409). Тему 

дисертаційного дослідження затверджено вченою радою медико-психологічного 

факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

(протокол № 2 від 13.10.2011 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 8 від 25.10.2011 р.). 

Мета дисертаційного дослідження – теоретично обґрунтувати, емпірично 

дослідити та експериментально перевірити психологічні особливості формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз феномена деонтологічної культури майбутніх 

медиків.  

2. Визначити та обґрунтувати психологічні особливості формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови та розробити 

його модель. 

3. Емпірично дослідити деонтологічну культуру майбутніх медиків. 

4. Розробити психолого-педагогічну технологію формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. 

Об’єкт дослідження: деонтологічна культура майбутніх медиків. 

Предмет дослідження:  психологічні особливості формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали положення про 

сутність, взаємодію та розвиток особистості в процесі діяльності (Л. Виготський,    

Г. Костюк, Н. Побірченко, О. Скрипченко); про принципи самопізнання, 

саморозвитку та діяльнісної самореалізації особистості (А. Маслоу, Е. Еріксон,       

С. Максименко, А. Мудрик, Р. Павелків, Н. Пророк, К. Роджерс, О. Сергєєнкова); 

про проблеми спілкування (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, Л. Виготський О. Леонтьєв й 



3 

 

ін.); про емпатійну культуру особистості (С. Борисенко, Л. Веденєєва, Т. Гаврилова,              

Р. Карамуратова, К. Роджерс, І. Юсупов й ін.); про концептуальні засади та 

технології комунікативної методики навчання іноземних мов (О. Вєтохов, Є. Пасов 

й ін.); про принципи особистісно орієнтованого розвитку компетентності суб’єкта в 

навчальному процесі (І. Бех, В. Татенко, Т. Титаренко, І. Якиманська); про тео-

ретичні підходи до формування професійної культури спеціалістів (М. Букач,         

О. Гармаш, В. Гриньова, І. Ісаєв, Н. Крилова, Л. Нечепоренко й ін.); про системний 

підхід до розуміння медичної деонтології та медичної етики (О. Грандо, С. Гуревич, 

О. Іванюшкін, В. Матвєєв, Б. Петровський, Г. Царегородцев); концептуальні поло-

ження щодо теорії та технології інноваційного навчання (С. Сисоєва, А. Фурман). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та досягнення 

мети застосовано комплекс методів наукового дослідження: теоретичні – системно-

структурний аналіз, синтез, систематизація та узагальнення наукових фактів з 

проблеми формування деонтологічної культури майбутніх медиків для розкриття 

змісту базових понять дослідження; емпіричні – тестування, спостереження, бесіда, 

опитування для визначення показників психологічного профілю майбутнього 

медика та структурних компонентів його деонтологічної культури; кількісної 

обробки даних – визначення середніх значень, відсоткових співвідношень та 

стандартного відхилення (σ), встановлення абсолютного приросту  (∆б) для оцінки 

достовірності зрушень у показниках психологічного профілю та структурних 

компонентах деонтологічної культури майбутніх медиків після проведення 

формувального експерименту. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося на базі 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця упродовж 2011 –  

2015 років. Вибірку утворили 132 студенти першого та другого курсів, які 

навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа».  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: на 

основі теоретичного аналізу визначено психологічні особливості формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови (становлення 

психологічного профілю майбутнього медика в сукупності деонтологічних знань, 

комунікативних та організаторських здібностей, емпатійності, інтелекту, 

домінуючих ціннісних орієнтацій; синергія змісту деонтологічної культури та 

психологічного профілю майбутнього медика; інноваційність психолого-

педагогічної технології у вивченні іноземної мови майбутніми медиками); 

виокремлено структурні компоненти деонтологічної культури майбутніх медиків 

(когнітивний, емоційно-ціннісний, конативний); уточнено зміст поняття 

деонтологічної культури майбутніх медиків, що визначається як психологічне 

утворення особистості у сукупності її когнітивно-культуральних, етико-

поведінкових та морально-ціннісних якостей, які зумовлюють її мобільність і 

успішність діяльності у професійному середовищі; розроблено психодіагностичну 

процедуру дослідження деонтологічної культури майбутніх медиків; удосконалено 

теоретичні та емпіричні підходи до дослідження деонтологічної культури майбутніх 

медиків; набули подальшого розвитку психолого-дидактичні підходи до формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. 
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Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості 

використання їх в освітньому процесі вищих медичних навчальних закладів задля 

оптимізації процесу формування деонтологічної культури майбутніх медиків при 

вивченні іноземної мови. Зокрема, результати дослідження можуть бути використані 

у процесі викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) за 

професійним спрямуванням». Вони можуть бути корисними у професійній 

підготовці фахівців соціономічних професій: передусім психологів, соціальних 

педагогів і соціальних працівників − з метою підвищення рівня їх деонтологічної 

культури та набуття іншомовної комунікативної компетентності.  

Результати дослідження впроваджено у процес навчальної професійної 

підготовки студентів-медиків Національного медичного університету імені             

О.О. Богомольця (довідка №120/3 – 68 від 15.10.2015), Рівненського державного 

базового медичного коледжу (довідка №458 від 28.09.2015), Медичного коледжу 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (довідка №125 від 

03.11.15), Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (довідка №01 – 14/1680 від 13.10.2015). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати й 

висновки дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня:  міжнародних – «Навчання. Якість. Моніторинг» (м. 

Київ, 2010); «Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до 

європейського освітнього середовища» (м. Харків, 2012); «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (м. Київ, 2012); 

«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (м. Київ, 2015); 

всеукраїнських – «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: 

індивідуальні завдання як складова навчального процесу» (м. Київ, 2010); «Сучасна 

наука: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 2012). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 15 

одноосібних публікаціях, з яких  6 –  у наукових фахових виданнях України у галузі 

психології; 2 – у періодичному науковому фаховому виданні іноземної держави. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(130 найменувань, з них 16 – іноземною мовою) та 10 додатків на 68 сторінках. 

Загальний oбсяг дисертації становить 237 сторінок. Основний зміст викладено 

на 171 сторінці. Рoбoта мiстить 16 таблиць і 13 рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, 

мету, завдання і методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення дисертаційної роботи; наведено відомості про апробацію та впровадження 

одержаних результатів, їх висвітлення у публікаціях; представлено дані щодо 

структури та обсягу дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження феномена 

деонтологічної культури майбутніх медиків» проаналізовано ґенезис поняття 

деонтологічної культури майбутніх медиків; розкрито психологічні особливості 
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формування деонтологічної культури; дано змістову характеристику структурних 

компонентів деонтологічної культури. 

В результаті аналізу історіогенезу поняття деонтологічна культура 

встановлено, що виникнення науки про належне виконання професійної діяльності 

пов’язується з терміном «деонтологія», оскільки у перекладі з грецького deontos 

означає «належне», а logos – «наука». В науковий обіг поняття «деонтологія» увів 

англійський філософ і правознавець І. Бентам. У його дослідженнях термін 

вживається для позначення вчення про мораль.  

Теоретичний аналіз підходів до визначення понять «культура», «професійна 

культура», «етика» і «мораль» дав змогу визначити сутність поняття «деонтологічна 

культура» і обґрунтувати шляхи формування деонтологічної культури майбутнього 

медика засобами іноземної мови. З’ясовано, що культура забезпечує динамічний 

процес розвитку сутнісних сил людини, сприяє творчій самореалізації особистості, 

яка виступає суб’єктом культурно-історичного процесу; це система цінностей, 

створених людиною.  

На підставі досліджень М. Васильєвої, О. Грандо, О. Пономаренко,                 

Т. Спіріної, С. Хлєстової, Л. Хоружої, Г. Чайки, І. Шеплякової встановлено, що 

професійна культура майбутніх медиків розглядається як невід’ємна складова 

цілісної структури особистості, що характеризує поведінку та взаємини при 

виконанні широкого спектру функцій професійної діяльності, а також як 

відповідний розвиток розумових здібностей, особистісно значущих та професійно 

важливих якостей, що забезпечать належне виконання цієї діяльності.  

В дослідженні з’ясовано, що поняття «деонтологічна культура» не лише 

інтегрує змістове наповнення понять «деонтологія» і «культура», а  й  розглядається 

у контексті медичної етики. Звідси випливає, що поняття «медична етика» і 

«медична деонтологія» не є рівнозначними.  

Сучасні вчені – Т. Аболіна, Г. Васянович, С. Вєковшиніна, В. Єфименко,             

Н. Коваленко, В. Кулініченко, О. Лінчук, Х. Мазепа й ін. − наголошують на тому, 

що етика є «наукою про правильне (й неправильне) у поведінці»; етимологічний 

аналіз поняття «етика» свідчить про його зв'язок з терміном «мораль». Первинним 

завданням розвитку моральної етики є, за твердженням Е. Фромма, визнання 

людиною самої себе, за ним  йде  потреба у формуванні здатності до усвідомленого 

самостійного вибору цінностей і ціннісних орієнтирів, у вихованні моральної 

свідомості.  

Аналіз підходів до розуміння етики і моралі дав змогу встановити, що саме в 

деонтології яскраво виражене співвідношення моральних і етичних професійних 

компонентів у поведінці та діях спеціалістів (Д. Бошняков). До того Й. Турак 

стверджує, що деонтологія – це така система поведінки лікаря, яка покликана 

зробити корисне і (по можливості) приємне для пацієнта. На думку О. Грандо, 

деонтологія – наука про обов’язок, це сукупність етичних норм, необхідних для 

виконання професійного обов’язку.  

В дослідженні поняття «деонтологічна культура» майбутніх медиків 

визначається нами як психологічне утворення особистості в сукупності її 

когнітивних, етико-поведінкових та морально-ціннісних якостей, які детермінують її 
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мобільність та успішність діяльності у професійному середовищі. При цьому деон-

тологічна культура майбутніх медиків виступає як система взаємопов’язаних її скла-

дових компонентів  і  характеристик психологічного профілю майбутнього медика. 

Теоретично визначено психологічні особливості формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови (становлення психологічного 

профілю майбутнього медика у сукупності деонтологічних знань, комунікативних та 

організаторських здібностей, емпатійності, інтелекту, домінуючих ціннісних 

орієнтацій; синергія змісту деонтологічної культури та психологічного профілю 

майбутнього медика; інноваційність психолого-педагогічної технології у вивченні 

іноземної мови майбутніми медиками). 

Психологічний профіль майбутнього медика  інтерпретується нами як 

інтегрована сукупність його визначальних характеристик: психічних функцій, 

здібностей і властивостей особистості, важливих для успішного перебігу її 

професійної діяльності. Це – деонтологічні знання, емпатійність та емоційний 

інтелект, комунікативні та організаційні здібності, цінності та ціннісні орієнтації 

особистості фахівця. Структурними компонентами деонтологічної культури є: 

когнітивний компонент, який включає знання про деонтологічну культуру та 

медичну деонтологію, цінності та ціннісні орієнтації майбутнього медика, норми та 

вимоги медичної етики; емоційно-ціннісний компонент, який об’єднує в собі 

емпатійність, здатність до співпереживання, здатність викликати довіру; емоційний 

інтелект та комунікабельність; конативний компонент, який охоплює нормативну 

поведінку, нормативні вчинки, прийняття відповідальності за вчинки, вміння 

організовувати процес професійного спілкування. 

Модель формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами 

іноземної мови представлено на рисунку 1. Метою моделі є формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови, результатом – 

підвищення рівня сформованості їх деонтологічної культури. Складовими моделі   з 

необхідністю виступають структурні компоненти деонтологічної культури 

майбутніх медиків: когнітивний, емоційно-ціннісний та конативний компоненти –

виокремлені умовно, оскільки в реальній професійній діяльності вони функціонують 

у комплексі. Когнітивний компонент включає систему знань про сутність та 

особливості деонтологічної культури, про мораль і моральність (моральну поведінку 

і моральну свідомість, чесність, совість), про такі якості, як відповідальність, 

емпатійність, доброзичливість, здатність викликати довіру, а також про професійну 

етику (гуманне ставлення до хворого, збереження лікарської таємниці) і спілкування 

лікаря (вербальна та невербальна комунікація). Емоційно-ціннісний компонент 

подано як інтегровану якість особистості у формі співчуття, співпереживання, 

емоційності та емоційного інтелекту; комплекс ставлень до цінностей, до самої себе, 

до пацієнтів, професії і суспільства в цілому. Конативний компонент – це комплекс  

професійних умінь та навичок майбутніх медиків, поєднаний з дотриманням норм і 

правил поведінки при взаємодії у системах «лікар – пацієнт», «лікар – родина» і 

«лікар – лікар», які забезпечують ефективне здійснення професійної діяльності; 

взаємозалежних складових психологічного профілю майбутнього медика: 

деонтологічних знань, емпатійності та емоційного інтелекту, комунікативних та 

організаційних вмінь, цінностей та ціннісних орієнтацій.  
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Рис. 1. Модель формування деонтологічної культури майбутніх медиків 
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Знання – про деонтологічні засади майбутньої професійної 

діяльності; емпатія – еталон емпатійної поведінки, 

емоційна чутливість, здатність до співпереживання та 

співчуття, позитивне ставлення до іншої людини; 

емоційний інтелект – вміння управляти своїми емоціями, 

впливати на інших; комунікативні здатності – вміння 

швидко орієнтуватися у ситуаціях з обмеженою 

інформацією, вміння встановлювати контакт на основі 

довіри та вчасно  реагувати на потреби клієнтів, прагнення 

до професійної взаємодії; організаційні здатності –  

спроможність до прийняття самостійних рішень, 

наполегливість у діяльності; цінності –  ціннісні орієнтації, 

які визначають мету в житті та внутрішній світ майбутніх 

медиків, їх професійну спрямованість.  
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Відтак, до визначальних психологічних особливостей формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків ми відносимо становлення 

психологічного профілю майбутнього медика (в єдності його найважливіших 

характеристик); синергію змісту деонтологічної культури та психологічного 

профілю майбутнього медика; інноваційність психолого-педагогічної технології у 

вивченні іноземної мови майбутніми медиками. 

У другому розділі «Емпіричне дослідження деонтологічної культури 

майбутніх медиків» обґрунтовано процедуру комплексного вивчення 

деонтологічної культури майбутніх медиків; визначено психологічний профіль 

майбутнього медика; діагностовано структурні компоненти деонтологічної культури 

майбутніх медиків. 

Психологічне дослідження деонтологічної культури охоплювало  

констатувальний етап (визначення показників психологічного профілю майбутніх 

медиків, діагностика структурних компонентів їх деонтологічної культури та 

інтерпретація отриманих даних); формувальний етап (апробація розробленої 

автором психолого-педагогічної технології формування деонтологічної культури 

майбутніх медиків засобами іноземної мови); контрольний етап (аналіз результатів   

впровадженої автором в освітній процес психолого-педагогічної технології 

формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови).  

Дослідження проводилося на базі Національного медичного університету 

впродовж  2011 – 2015 років. У ньому взяли участь 132 студенти першого та другого 

курсів зі спеціальності «Лікувальна справа». Експериментальну групу утворили 102 

студенти першого курсу. Сформована на першому році проведення експерименту 

контрольна група досліджуваних налічувала 30 студентів. 

З метою встановлення показників психологічного профілю майбутнього 

медика та структурних компонентів їх деонтологічної культури використано ряд 

таких психодіагностичних методик: для з’ясування показників її когнітивного 

компонента − авторський опитувальник «Знання основ деонтологічної культури» і 

тест «Готовність до саморозвитку» (В. Павлова) з метою визначення деонтологічних 

знань (рівня знань про мораль і моральність,  про відповідальність, емпатію, 

доброзичливість, почуття довіри, етику; можливості самовдосконалюватися); 

емоційно-ціннісного компонента: методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич), 

методика «Діагностика емпатійних здібностей» (В. Бойко); методика «Діагностики 

емоційного інтелекту» (Н. Холл) для діагностування особистісно значущих якостей 

(співчуття, співпереживання, емоційності та емоційного інтелекту, комунікативних 

здібностей, цінностей та ціннісних орієнтацій в життєдіяльності); конативного 

компонента: методика «Діагностика комунікативних й організаторських здіб-

ностей», або КОЗ-1 (В. Синявський, Б. Федоришин) з метою діагностики професійно 

важливих якостей (рівня прояву комунікативних та організаторських здібностей, 

професійно-комунікативної поведінки при спілкуванні, вміння відстоювати свою 

думку, вміння приймати самостійне рішення). 

Результати визначення рівня готовності студентів до формування 

деонтологічної культури засобами іноземної мови свідчать про достатній рівень цієї 

готовності: 64,0% респондентів хочуть знати себе і можуть змінитися. Значна 

частина студентів має недостатній рівень такої готовності (20,0%), вони хочуть 



9 

 

знати себе, але не здатні себе змінити – певно, через те, що не володіють навичками 

самовдосконалення. Проте викликає занепокоєння той факт, що 6,0% респондентів 

не тільки не хочуть пізнати самих себе, а й не прагнуть змінюватися. До того 

10,0% респондентів спроможні  самовдосконалюватися, але не хочуть пізнавати 

самих себе.  

Аналіз результатів дослідження складових психологічного профілю майбутніх 

медиків дав можливість визначити рівні їх розвитку (див.: табл.1). 

Таблиця 1 

Характеристика психологічного профілю майбутнього медика (n = 132 ) 
 

Рівень 

розвитку 

Деонтологічні  

Знання 

Комунікативні 

здібності 

Організаторські 

здібності 

Емпатійність  Емоційний 

інтелект 

ЕГ(%) 

n = 102 

КГ (%) 

n = 30 

ЕГ(%) 

n = 102 

КГ (%) 

n = 30 

 

ЕГ(%) 

n = 102 

КГ (%) 

n = 30 

ЕГ(%) 

N = 102 

КГ (%) 

N = 30 

ЕГ(%) 

n = 102 

КГ (%) 

n = 30 

Високий  16,0 13,0 26,4 28,5 20,7 21,5 7,3 6,7 20,1 21,0 

Середній  51,0 52,0 50,0 55,9 57,1 56,7 53,4 56,3 55,8 58,0 

Низький  33,0 35,0 23,6 15,6 22,1 21,8 39,3 37,0 24,1 17,0 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група. 

 

Як видно з таблиці 1, у студентів контрольної групи переважають середній 

(52,0%) та низький (35,0%) рівні деонтологічних знань, у студентів 

експериментальної групи так само спостерігається здебільшого середній (51,0%) та 

низький (33,0%) рівні деонтологічних знань. 

Результати діагностування комунікативних здібностей свідчать про таке: 

низький рівень їх розвитку мають 23,6% студентів експериментальної групи і 15,6% 

студентів контрольної групи; середній рівень – відповідно 50,0% і 55,9%; високий 

рівень – відповідно 26,4% і 28,5%. Організаторськими здібностями володіють на 

високому рівні 21,5% студентів контрольної групи і 20,7% студентів 

експериментальної групи; на середньому рівні – відповідно 56,7% і 57,2%; на 

низькому рівні – відповідно 21,8% і 22,1%. Звідси випливає, що студенти 

здебільшого  не орієнтовані на професійне спілкування на високому рівні, на уміння 

встановлювати контакти з пацієнтами, колегами, родиною хворого і громадськістю, 

не володіють достатньою мірою вмінням впливати на іншу людину у процесі 

інтеракції.  

 Результати дослідження емпатійних здібностей особистості так само 

вказують на недостатній рівень їх сформованості у респондентів як 

експериментальної, так і контрольної груп. Більша частина студентів 

експериментальної групи (53,4%)  і студентів контрольної групи (56,3%)  мають 

середній рівень емпатійних здібностей, лише 7,3% студентів експериментальної 

групи і 6,7% студентів контрольної групи володіють високим її рівнем, а решті 

респондентів − 39,3% студентів експериментальної групи і 37,0% студентів 

контрольної групи − притаманний низький рівень емпатійності. Аналіз показників 

окремих шкал емпатії дав змогу з’ясувати, що її раціональний канал вказує на 

невміння правильно оцінювати поведінку, стан та проблеми іншого; емоційний 
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канал − на низьку здатність співпереживати і допомагати іншим людям; інтуїтивний 

канал свідчить про невміння діяти, спираючись лише на інтуїцію, в умовах дефіциту 

інформації; а нездатність ідентифікувати себе в емпатії вказує на невміння 

співчувати, ставити себе на місце іншого.  

Крім того, показники високого рівня емоційного інтелекту (див.: табл.1)  в 

експериментальній групі мають 20,1%, а в контрольній групі – 21,0% студентів; 

низький рівень емоційного інтелекту зафіксовано у 24,1% майбутніх медиків 

експериментальної групи і в 17,0% майбутніх медиків контрольної групи. У 

респондентів експериментальної групи середній рівень емоційного інтелекту 

становить 55,8%, у контрольній групі він досяг 58,0%.  Звідси випливає, що значна 

частина майбутніх медиків не має достатньої емоційної обізнаності, потребує 

корекції вміння управляти власними емоціями, розпізнавати і правильно реагувати 

на емоції інших людей.  

У результаті дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх медиків (за 

методикою М. Рокича) отримано низку показників термінальних цінностей 

респондентів експериментальної групи, серед яких перевага надається «здоров’ю» 

(44,5%), «матеріальному забезпеченню» (25,4%), «пізнанню та інтелектуальному 

розвитку» (5,6)%, «свободі вчинків» (3,5%), «щасливому сімейному життю» 

(18,7%), «коханню» (2,7%). Респонденти контрольної групи надають перевагу таким 

показникам: «здоров’ю» (45,0%), «матеріальному  забезпеченню» (27,3%), 

«пізнанню та інтелектуальному розвитку» (4,5%), «свободі вчинків» (4,5%), 

«щасливому сімейному життю» (13,7%), «коханню» (5,0%). Якісний аналіз 

вищеозначених показників термінальних цінностей майбутніх медиків свідчить про 

те, що для досліджуваних і в експериментальній і в контрольній групах актуальними 

є цінності психічного та фізичного здоров’я, матеріальні цінності, цінність роботи, 

яка приносить задоволення, цінність сім’ї, цінність життя та любові і, нарешті, 

цінність духовної та фізичної близькості з коханою людиною. 

Встановлено, що серед інструментальних цінностей майбутні медики 

контрольної групи перевагу надають «освіченості» (17,5%), «незалежності» (18,4%), 

«чесності» (27,3%), «вихованості» (18,2%), «відповідальності» (9,3%), «упевненості 

в собі» (4,5%), «чуйності» (4,8%). Найважливішими інструментальними цінностями 

для респондентів експериментальної групи є «освіченість» (16,6%), «незалежність» 

(17,8%), «чесність» (28,5%), «вихованість» (19,4%), «відповідальність» (8,7%), 

«впевненість у собі» (4,4%), «чуйність» (4,6%). Якісний аналіз вищеозначених 

показників інструментальних цінностей майбутніх медиків дав змогу з’ясувати, що 

респонденти неусвідомлено і безвідповідально управляють власними інтенціями. У 

зв’язку з цим актуальною для цих студентів є потреба в усвідомленому 

співвіднесенні своїх ціннісних орієнтацій з власними діями, в постійній роботі над 

собою, в розвитку свого внутрішнього світу.  

На підставі результатів узагальнення отриманих показників психологічного 

профілю майбутнього медика та показників структурних компонентів його 

деонтологічної культури дійшли висновку, що у значної частини студентів 

експериментальної групи (53,07 %) рівень деонтологічної культури є середнім, 

третина студентів (29,18%) має низький її рівень і лише 17,75% майбутніх медиків  

володіють високим рівнем деонтологічної культури. Водночас у студентів 
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контрольної групи зафіксовано такі показники: високий рівень розвитку 

деонтологічної культури мають 17,23 % студентів, середній рівень – 54,3 % і 

низький  рівень – 28,47 %.  

Аналіз результатів констатувального експерименту показав, що студенти 

першого та другого курсів вищого медичного навчального закладу 

характеризуються переважно низьким рівнем деонтологічної культури за 

показниками деонтологічних знань, комунікативних та організаторських здібностей, 

за рівнем розвитку емпатійності та емоційного інтелекту. Проведений  нами 

констатувальний експеримент дав змогу визначити напрямки формування 

деонтологічної культури особистості – зокрема, зумовив потребу в розробці та 

впровадженні в освітній процес психолого-педагогічної технології формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови.  

У третьому розділі «Формування деонтологічної культури майбутніх 

медиків засобами іноземної мови» викладено організаційні засади формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови; представлено 

психолого-педагогічну технологію її формування; здійснено аналіз результатів 

формування деонтологічної культури студентів засобами іноземної мови. 

Аналіз навчальних планів з підготовки спеціаліста за напрямком «Лікувальна 

справа» показав, що студенти вивчатимуть базовий курс «Етика та деонтологія в 

медицині» лише на старших курсах. Тому виникла потреба запровадити психолого-

педагогічну технологію, спрямовану на формування деонтологічної культури 

майбутніх медиків, на заняттях з іноземної мови. 

У формувальному експерименті взяли участь 132 студенти першого курсу 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що навчаються за 

спеціальністю «Лікувальна справа». З них 102 студенти вивчали навчальну 

дисципліну «Іноземна мова (англійська мова) за професійним спрямуванням», 

послуговуючись психолого-педагогічною технологією формування деонтологічної 

культури. Контрольною була група респондентів, що складалася з 30 студентів 

другого курсу, котрі вивчили цю дисципліну за традиційною системою навчання. 

Організація формувального експерименту на заняттях з іноземної мови 

полягала в розробці психолого-педагогічної технології формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків та впровадженні її в освітній процес. 

Психолого-педагогічна технологія формування деонтологічної культури 

майбутніх медиків засобами іноземної мови, орієнтована на їх особистісний та 

професійний розвиток, сприяла активізації максимально можливого спектра 

особистісних ресурсів, професійному становленню, розвитку здатності до прийняття 

самостійних рішень, творчому здійсненню у професійній діяльності, а також 

передбачала врахування їх індивідуально-психологічних особливостей. 

Розроблена та апробована нами психолого-педагогічна технологія  має такі 

характеристики: вона локальна − охоплює частину освітнього процесу і 

застосовується для розв’язання конкретних завдань; розвивальна – базуючись на 

психологічній концепції особистісного та професійного розвитку, виступає 

чинником розвитку та саморозвитку особистості майбутніх медиків; орієнтувальна  

–  визначає вектор розвитку особистісних структур; організуюча – забезпечує 
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роботу в малих групах; комплексна – об’єднує ряд психотехнологій: 

психодіагностичні, інформувальні, консультативні й інтерактивні. 

Психолого-педагогічну технологію побудовано на підставі психологічних 

особливостей формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами 

іноземної мови, з’ясованих у процесі дослідження, і з урахуванням внутрішніх 

(індивідуально-психологічних) та зовнішніх (психолого-педагогічних й об’єктивно-

організаційних) передумов формування деонтологічної культури майбутніх медиків. 

Психолого-педагогічна технологія формування деонтологічної культури 

майбутніх медиків засобами іноземної мови передбачала запуск механізмів 

становлення і розвитку їх психологічного профілю (сукупність деонтологічних 

знань, емпатійності та емоційного інтелекту, комунікативних та організаційних 

вмінь, цінностей та ціннісних орієнтацій), вдосконалення структурних компонентів 

деонтологічної культури (когнітивного, емоційно-ціннісного та конативного) і 

створення на заняттях іноземної мови сприятливого для навчання психолого-

педагогічного середовища. 

Цю технологію розроблено з урахуванням таких психолого-педагогічних 

умов: внутрішніх (сприймання, мислення, пам’ять, увага, уява, мова і мовлення, 

навчальна діяльність майбутніх медиків) і зовнішніх (формування когнітивного 

компонента – добір автентичних навчальних текстів й автентичність інтеракції на 

заняттях з іноземної мови, індивідуалізація та диференціація навчальних занять, 

розвивальний характер навчальної діяльності; конативного компонента – створення 

емоційно сприятливих умов для творчого виконання завдань – на противагу 

відтворенню готових знань, застосування комунікативних завдань, які стимулюють 

використання в діалозі мовленнєвих засобів; емоційно-ціннісного компонента – 

оволодіння технікою емпатійного слухання, використання комунікативних ситуацій 

у вигляді рольових ігор, імітаційних бесід лікаря з пацієнтом, введення у 

спілкування синонімів, антонімів, сленгу на медичну тематику, засвоєння пара- і 

екстралінгвістичних компонентів невербальної комунікації, побудова англійською 

мовою висловлювань описово-оповідального характеру на основі ілюстрацій, 

іншомовних текстів). 

Підсумком формувального експерименту стало діагностування у студентів 

показників психологічного профілю майбутніх медиків за тими самими методиками, 

що й на констатувальному  його етапі. Порівняльний аналіз отриманих результатів 

представлено у таблиці 2.  

При дослідженні когнітивного компонента деонтологічної культури, як видно 

з таблиці 2, високий рівень деонтологічних знань в експериментальній групі 

збільшився з 16,0% до 59,0% – порівняно з контрольною групою (13,0%) і 

зменшився показник низького рівня їх розвитку з 33,0% до 4,0% – порівняно з 

контрольною групою (35,0%). Середній рівень деонтологічних знань у  студентів 

експериментальної групи зменшився з 51,0% до 37,0%, а в контрольній групі цей 

рівень становить 52,0%.  

Про зміни в емоційно-ціннісному компоненті деонтологічної культури 

свідчить зростання високого рівня емпатійності у студентів експериментальної 

групи з 7,3% до 18,7% – порівняно з контрольною групою (6,7%). Істотно змінився 

низький рівень емпатійності у респондентів експериментальної групи: з 39,3% до 
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25,0%  – порівняно з контрольною групою (37,0%). Позитивна динаміка 

спостерігається і щодо показників емоційного інтелекту: у студентів 

експериментальної групи високий його рівень збільшився з 20,1% до 37,5%  – 

порівняно з контрольною групою (21,0%), а низький рівень зменшився з 24,1% до 

11,6%  –  у контрольній групі (21,0%).  

Таблиця 2 

Порівняння показників структурних компонентів  

деонтологічної культури студентів (у відсотках)  
Структурні 

компоненти 

деонтологічної 

Культури 

Психологічний 

профіль 

майбутнього 

медика 

 

Рівні 

розвитку 

ЕГ (n=102) 

 

 

∆б 

КГ 

(n=30) 

 

 

∆б 

до 

експерименту 

 

після 

експерименту 

 

Когнітивний Деонтологічні 

знання 

 

Високий 16,0 59,0 +43,0 13,0 +46,0 

Середній  51,0 37,0 -14,0 52,0 -15,0 

Низький  33,0 4,0 -29,0 35,0 -31,0 

Конативний Комунікативні 

здібності 

 

Високий  26,4 30,1 +3,7 28,5 +1,6 

Середній  50,0 54,8 +4,8 55,9 -1,1 

Низький  23,6 15,1 -8,5 15,6 -0,5 

Організаторські 

здібності 

 

Високий  20,7 24,5 +3,8 21,5 +3,0 

Середній  57,2 61,1 +3,9 56,7 +4,4 

Низький  22,1 14,4 -7,7 21,8 -7,4 

Емоційно-

ціннісний 

Емпатійність  

 

Високий  7,3 18,7 +11,4 6,7 +12,0 

Середній  53,4 56,3 +2,9 56,3 0 

Низький  39,3 25,0 -14,3 37,0 -12,0 

Емоційний 

інтелект 

Високий  20,1 37,5 -17,4 21,0 +16,5 

Середній  55,8 50,9 +4,9 58,0 -7,1 

Низький  24,1 11,6 +12,5 21,0 -9,4 

Примітки: ∆б – абсолютний приріст, який показує зростання або зменшення показника. 

 

Результати дослідження конативного компонента деонтологічної культури 

також свідчать про позитивну динаміку. Високий рівень розвитку комунікативних 

здібностей в експериментальній групі збільшився з 26,4% до 30,1%, а в контрольній 

групі показники становлять 28,5%. Значних змін зазнав низький рівень 

комунікативних здібностей майбутніх медиків: він зменшився з 23,6% до 15,1% у 

студентів експериментальної групи – порівняно з контрольною групою (15,6%). 

Показники комунікативних і організаційних здібностей підтверджують, що студенти 

опанували систему практичних дій, необхідних для отримання зворотного зв’язку 

під час  професійного спілкування, виробили вміння будувати такий зв'язок на 

гуманній, демократичній основі, сформували здатність ініціювати позитивну 

емоційну атмосферу (доброзичливість, толерантність) й уміння керуватися 

принципами та правилами професійної етики й етикету.  

Аналіз результатів дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій майбутніх 

медиків показав позитивну динаміку змін в інструментальних цінностях, а саме: 

«освіченість» зросла з 16,6% до 18,2% в експериментальній групі (у контрольній 

групі показник становить 17,5%); «чесність» – з 28,5% до 29,6% в 

експериментальній групі (у контрольній групі − 27,3 %); «відповідальність» – з 8,7% 

до 10,3% в експериментальній групі (у контрольній групі − 9,3 %). Крім того, 

інструментальні цінності, які з’явилися у студентів після формувального 
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експерименту, мають такі показники: «толерантність» – 7,8%, «сміливість»  – 8,1% і 

«твердість волі» – 7,2%. Про зміни в термінальних цінностях свідчать такі 

результати: показник «здоров’я» змінився з 45,0% до 50% в експериментальній 

групі (у контрольній групі показник становить 45,5 %); «матеріальне забезпечення» 

– з 25,4% до виділення як незначущої складової у життєдіяльності студентів 

експериментальної групи (в контрольній групі − 27,3 %); «пізнання та 

інтелектуальний розвиток» – з 5,6% до 4,5% в експериментальній групі (у 

контрольній групі зафіксовано такий показник: 4,5 %); «свобода вчинків»  –  з 3,5% 

до виділення показника як незначущого для студентів експериментальної групи (у 

контрольній групі – 4,5 %); «щасливе сімейне життя» – з 18,3% до 27,3% в 

експериментальній групі (у контрольній групі – 13,7 %); «кохання» – з 2,7% до 9,1% 

в експериментальній групі (у контрольній групі – 5,0%). Після формувальних 

впливів у досліджуваних з’явилися  такі термінальні цінності: «впевненість у собі» 

(4,5%) й «активне діяльнісне життя» (4,6%). 

За допомогою математичного опрацювання емпіричних показників 

структурних компонентів деонтологічної культури, отриманих після формувального 

експерименту, було визначено високий, середній та низький рівні її розвитку у 

майбутніх медиків. Результати порівняльного аналізу рівнів розвитку 

деонтологічної культури майбутніх медиків в експериментальній групі до і після 

експерименту і результати діагностування респондентів контрольної групи, якими є 

студенти другого курсу, представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Рівні деонтологічної культури майбутніх медиків( у відсотках)  
 

Рівень розвитку 

 деонтологічної культури 

До  

експерименту 

ЕГ(n=102)  

Після  

експерименту 

ЕГ(n=102) 

Стандартне 

відхилення (σ) 

 

КГ(n=30) 

∆б – 

абсолютний 

приріст 

Високий 17,75 38,13 14,41 17,13 +20,9 

Середній 53,07 49,51 2,51 54,3 -4,78 

Низький 29,18 12,35 11,9 18,4% -16,12 

Примітки: ЕГ – експериментальна група, КГ – контрольна група. 

 

В таблиці 3 відображено позитивну динаміку рівнів розвитку деонтологічної 

культури майбутніх медиків в експериментальній групі до і після експерименту. 

Суттєвих змін в експериментальній групі зазнали показники низького рівня 

розвитку деонтологічної культури: з 29,18 % до 12,35% (σ = 11,9) і показники 

високого її рівня:  з 17,75 % до 38,13 % (σ = 14,41). Динаміка змін має місце й у 

показниках середнього рівня розвитку деонтологічної культури студентів: з 53,07 % 

до 49,52 % (σ = 2,51).  

Статистично доведено достовірність позитивних змін у деонтологічній 

культурі студентів експериментальної групи, що дає змогу говорити про 

ефективність розробленої та апробованої нами психолого-педагогічної технології її 

формування у майбутніх медиків засобами іноземної мови. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення результатів 

дослідження та новий підхід до вирішення проблеми формування деонтологічної 
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культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. Результати проведеного 

дослідження дають підстави для формулювання таких висновків: 

1. Здійснено теоретичний аналіз феномена деонтологічної культури майбутніх 

медиків. Розкриття сутності поняття «деонтологічна культура» майбутніх медиків 

вимагало аналізу і порівняння змісту понять «культура», «професійна культура», 

«етика», «мораль» зі спорідненими їх визначеннями у філософії, педагогіці, 

психології та медицині. Встановлено, що деонтологічна культура розглядається як 

складова особистісної та професійної культури. У дослідженні деонтологічна 

культура майбутніх медиків визначається нами як психологічне утворення 

особистості в сукупності когнітивних, етико-поведінкових та морально-ціннісних її 

якостей, які визначають її мобільність та успішність  діяльності у професійному 

середовищі.  

2. В результаті дослідження з’ясовано, що психологічними особливостями 

формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови є: 

становлення психологічного профілю майбутнього медика в поєднанні 

деонтологічних знань, комунікативних та організаторських здібностей, 

емпатійності, емоційного інтелекту, домінуючих ціннісних орієнтацій; синергія 

змісту деонтологічної культури та психологічного профілю майбутнього медика; 

інноваційність психолого-педагогічної технології у вивченні іноземної мови 

майбутніми медиками. Встановлено психологічний профіль майбутнього медика як 

інтегровану сукупність найважливіших його здібностей і якостей (деонтологічні 

знання, емпатійність та емоційний інтелект, комунікативні та організаторські 

здібності, цінності та ціннісні орієнтації), які застосовуватимуться ним у 

професійній діяльності. Виокремлено структурні компоненти деонтологічної 

культури майбутнього медика: когнітивний (знання про деонтологічну культуру, 

медичну деонтологію, цінності та ціннісні орієнтації майбутніх медиків, норми та 

вимоги медичної етики); емоційно-ціннісний (емпатійність, здатність до 

співпереживання, співчуття, цінності, здатність викликати довіру, відповідальність, 

професійний обов’язок, емоційний інтелект, комунікабельність) і конативний 

(нормативна поведінка, нормативні вчинки,  здатність до прийняття 

відповідальності за вчинки, вміння організовувати процес лікування, вміння 

спілкуватися).  

3. Теоретично обґрунтовано і розроблено модель формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови, яка включає: мету 

(формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови); 

компоненти деонтологічної культури (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

конативний); психологічний профіль майбутнього медика (деонтологічні знання, 

емпатійність, емоційний інтелект, комунікативні та організаторські здібності, 

цінності та ціннісні орієнтації), психолого-педагогічну технологію формування 

деонтологічної культури засобами іноземної мови; результат (динаміка рівнів 

сформованості деонтологічної культури майбутніх медиків). 

4. Аналіз результатів констатувального експерименту показав, що студенти 

першого та другого курсів (спеціальність «Лікувальна справа») характеризуються 

здебільшого низьким рівнем розвитку деонтологічної культури за показниками 

психологічного профілю майбутнього медика та показниками структурних 
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компонентів деонтологічної культури. Результати дослідження когнітивного 

компонента деонтологічної культури свідчать про те, що у половини студентів 

домінує середній рівень деонтологічних знань про мораль, моральність та етику. 

Разом з тим відрадним є той факт, що більше половини студентів готові до 

саморозвитку і хочуть змінюватися. Кількісний аналіз отриманих даних за 

показниками емоційно-ціннісного компонента деонтологічної культури показав 

домінування у більшої частини студентів середнього рівня емпатійних здібностей та 

низького рівня емоційного інтелекту, а також наявність низького рівня 

інструментальних цінностей: таких, як «чуйність», «чесність», «відповідальність», 

що свідчить про неусвідомлюване і безвідповідальне управління власними 

інтенціями. Результати дослідження конативного компонента деонтологічної 

культури показали, що у половини студентів переважає середній та низький рівні 

розвитку комунікативних та організаторських здібностей, що свідчить про 

недостатню їх орієнтацію на професійне спілкування на високому рівні, про 

невміння встановлювати контакти в професійному середовищі. 

5. Аналіз психолого-педагогічної літератури й узагальнення результатів 

констатувального експерименту стали підґрунтям для розробки й апробації 

психолого-педагогічної технології формування деонтологічної культури майбутніх 

медиків, спрямованої на підвищення рівня розвитку деонтологічної культури та 

оптимізацію процесу її формування. Авторська психолого-педагогічна технологія 

має такі характеристики: вона локальна – охоплює частину освітнього процесу і 

застосовується для розв’язання конкретних завдань; розвивальна – базуючись на 

психологічній концепції особистісного та професійного розвитку, виступає 

чинником розвитку і саморозвитку особистості майбутніх медиків; орієнтувальна –

визначає вектор розвитку особистісних структур;  організуюча – забезпечує роботу в 

малих групах; комплексна – об’єднує ряд психотехнологій: психодіагностичні, 

інформувальні, консультативні й інтерактивні. Психологічний зміст цієї технології 

ґрунтується на діяльнісному, особистісному, гуманістичному, акмеологічному та 

компетентнісному підходах і враховує максимально можливий спектр ресурсів 

особистості майбутніх медиків, їх індивідуальні особливості, психологічний зміст 

методів навчання іноземної мови. 

6. Експериментальне дослідження дало змогу встановити кількісні та якісні 

зміни у розвитку показників психологічного профілю майбутнього медика і 

показників структурних компонентів його деонтологічної культури, які відбулися в 

результаті застосування інноваційної технології навчання. В експериментальній 

групі студентів значно підвищився рівень деонтологічних знань, організаторських та 

комунікативних здібностей, емпатійності та емоційного інтелекту. Майбутні медики 

стали більш орієнтованими на професійне спілкування, на встановлення позитивних 

контактів при взаємодії, володіють вмінням впливати на суб’єкта в процесі 

інтеракції.  До того підвищилися показники раціонального каналу емпатії, що вказує 

на уміння правильно оцінювати поведінку іншого учасника процесу спілкування;  

зросли показники емоційного каналу емпатії, що свідчить про високу здатність 

допомагати. Підвищення показників термінальних та інструментальних цінностей 

характеризує майбутнього медика як ініціативну та прогресивну особистість, готову 

самостійно приймати рішення і нести відповідальність за них.  
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Здійснене нами наукове дослідження психологічних особливостей 

формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови не 

вичерпує всіх аспектів цієї проблеми. У перспективі дослідження – всебічне 

розкриття механізмів формування деонтологічної культури засобами іноземної мови 

у процесі професійної діяльності медиків. 
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АНОТАЦІЇ 

Камінська І.П. Психологічні особливості формування деонтологічної 

культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

Дисертація присвячена дослідженню психологічних особливостей формування 

деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови. У роботі 

визначено психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх 

медиків засобами іноземної мови. Встановлено психологічний профіль майбутнього 

медика (сукупність деонтологічних знань, емпатійності та емоційного інтелекту, 



19 

 

комунікативних і організаційних вмінь, цінностей та ціннісних орієнтацій). 

Виокремлено структурні компоненти деонтологічної культури майбутніх медиків: 

когнітивний, емоційно-ціннісний, конативний. Уточнено поняття деонтологічної 

культури майбутніх медиків, що визначається як психологічне утворення 

особистості у сукупності її когнітивно-культуральних, етико-поведінкових та 

морально-ціннісних якостей, що визначають її мобільність і успішність діяльності у 

професійному середовищі. Розроблено психодіагностичну процедуру дослідження 

деонтологічної культури майбутніх медиків. Розроблено й апробовано психолого-

педагогічну технологію формування деонтологічної культури майбутніх медиків 

засобами іноземної мови. 

Ключові слова: деонтологічна культура майбутніх медиків, майбутній медик, 

психологічні особливості формування деонтологічної культури, психологічний 

профіль майбутнього медика, психолого-педагогічна технологія формування 

деонтологічної культури засобами іноземної мови, структурні компоненти 

деонтологічної культури. 

 

Каминская И. П. Психологические особенности формирования 

деонтологической культуры будущих медиков средствами иностранного языка. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 

университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

 Диссертация посвящена исследованию психологических особенностей 

формирования деонтологической культуры будущих медиков средствами 

иностранного языка. В работе определены психологические особенности 

формирования деонтологической культуры будущих медиков средствами 

иностранного языка. Определён психологический профиль будущего медика 

(совокупность деонтологических знаний, эмпатии и эмоционального интеллекта, 

коммуникативных и организационных умений, ценностей и ценностных 

ориентаций). Выделены структурные компоненты деонтологической культуры 

будущих медиков: когнитивный, эмоционально-ценностный, конативный. Уточнено 

понятие деонтологической культуры будущих медиков: она определяется как 

психологическое образование личности в совокупности её когнитивно-

культуральных, этико-поведенческих и морально-ценностных качеств, которые 

определяют ее мобильность и успешность деятельности в профессиональной среде. 

Разработана психодиагностическая процедура исследования деонтологической 

культуры будущих медиков. Разработана и апробирована психолого-педагогическая 

технология формирования деонтологической культуры будущих медиков 

средствами иностранного языка. 

 Ключевые слова: деонтологическая культура будущих медиков, будущий 

медик, психологические особенности формирования деонтологической культуры, 

психологический профиль будущего медика, психолого-педагогическая технология 

формирования деонтологической культуры средствами иностранного языка, 

структурные компоненты деонтологической культуры. 
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Kamіnska I. P. Psychological peculiarities of forming deontological culture in 

future doctors by means of foreign language. 

Thesis for degree of Candidate of Psychology specialty 19.00.07 – pedagogical and 

age psychology. – Kyiv university named after Borys Hrinchenko, Kyiv, 2015. 

This research focuses on psychological characteristics of forming deontological 

culture of future doctors means foreign language. The thesis contains theoretical and 

methodological analysis of scientific approaches to the definition of the term 

‘deontological culture’. There is also a research of general and specific peculiarities, 

essence, structure and characteristics of deontological culture of future doctors under the 

conditions of English language learning. There is a design of structural and dynamical 

model of forming deontological culture in future doctors under the conditions of English 

language learning. There is a definition and empirical research of psychological 

peculiarities of forming deontological culture in future doctors while learning English 

language.  

In work the defined psychological features of formation of deontological culture of 

future doctors means foreign language (characteristic psychological profile of the future 

doctor together deontological knowledge, communication and organizational skills, 

empathy, intelligence, the dominant value orientations; synergies content deontological 

culture and psychological profile of the future doctor; innovative psycho-pedagogical 

technology in studying foreign languages future physicians). 

 Established a psychological profile of the future doctor (deontological set of 

knowledge, empathy and emotional intelligence, communication and organizational skills, 

values and value orientations of the future physician).The concept deontological culture of 

future doctors, defined as psychological formation together culture cognitive, behavioral 

and ethical and moral values of personality traits that define its mobility and success in the 

professional environment. Developed and tested psychological-pedagogical technology of 

deontological culture of future doctors by means of a foreign language. Designed and 

tested psychological-pedagogical technology characterized as local, which covers part of 

the educational process and used to solve specific problems; as develops based on 

psychological concepts of personal and professional development and a factor of 

development, self-identity of future physicians. There is analysis and evaluation of 

effectiveness implementing the psychological-pedagogical technology of deontological 

culture of future doctors by means of a foreign language. The technology was carried out 

through comparative analysis with the results of reference group researched by methods of 

primary and secondary mathematical statistics. The results of the pilot study revealed 

significant quantitative and qualitative changes in the parameters of the psychological 

profile of the future performance of physician and structural components deontological 

culture of future doctors. Prospects for further research are further disclosure of the 

mechanisms of formation deontological culture means further foreign language in future 

careers of future physicians. 

  Keywords: ethical culture of future doctors, future doctor, psychological 

characteristics of forming deontological culture, the psychological profile of the future 

doctor, psycho-pedagogical technology of deontological culture means foreign languages, 

structural components deontological culture. 


