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СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ  
З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ  
ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
У статті розкрито методику і результати проведеного експериментального дослідження стану та 

сформованості готовності майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності в системі медич-
ної освіти. Перехід системи охорони здоров’я на сучасному етапі характеризується переорієнтацією 
лікаря з лікування захворювань на збереження здоров’я людини. Нова парадигма в медицині передбачає 
залучення лікарів до процесу навчання і виховання пацієнтів самозбережувальної поведінки. Статтю 
присвячено відображенню результатів експериментальної роботи з підготовки майбутніх магістрів 
медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти. Висвітлено результати кон-
статувального, формувально-перетворювального та підсумково-узагальнювального експериментів, 
у яких прийняли участь студенти медичних університетів України. Базами для проведення експери-
ментальної діяльності були Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Дніпровський державний 
медичний університет, Івано-Франківський національний медичний університет, Буковинський держав-
ний медичний університет, Одеський національний медичний університет.

До комплексу діагностичних засобів включено такі методи: аналіз наукової літератури, узагаль-
нення та систематизація педагогічного досвіду для визначення структурних компонентів готов-
ності майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності; спостереження за діяльністю 
студентів, тестування, бесіди, анкетування студентів, викладачів та практикуючих лікарів, спо-
стереження, експеримент, вивчення педагогічного досвіду, а також методи математичної статис-
тики (статистичні, графічні, математичні).

Під час проведення первинних досліджень на констатувальному етапі було встановлено, що 37% 
майбутніх магістрів медицини демонструють достатній рівень готовності, 28% – задовільний 
рівень, тоді як лише 15% опитаних студентів-медиків продемонстрували високий рівень. Для 20% 
респондентів притаманний низький рівень сформованості готовності майбутніх магістрів меди-
цини до педагогічної діяльності, що не задовольняє потреби професійних співтовариств у випус-
книках, які виявляють готовність вирішувати професійно-педагогічні завдання на найвищому рівні 
професійних дій.

Перспектива подальших досліджень у вибраному напрямі наукової розвідки передбачає апробацію 
розробленої концепції підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у ВМЗО.

Ключові слова: експериментальна перевірка, етапи педагогічного експерименту, майбутні магі-
стри медицини, готовність до педагогічної діяльності, система професійної підготовки.

Постановка проблеми. Освіта XXI ст. є про-
гредієнтною та висуває до професійної підготовки 
майбутніх магістрів медицини високі вимоги, що 
відповідають реаліям сучасної медицини. Сучасні 
соціокультурні процеси зумовлюють суттєву пере-
оцінку стратегії підготовки медичних працівників: 
системі охорони здоров’я потрібні фахівці, що 
не лише обізнані в галузі медицини, а й орієнту-
ються у широкому полі теоретичних і приклад-
них проблем, зокрема психологічних і педагогіч-
них. Сьогодні в Україні гостро постає проблема 
підготовки майбутніх магістрів медицини, яка 
вимагає глибокого осмислення змісту професій-
ної діяльності для забезпечення актуальності та 

повноти знань, умінь і навичок майбутніх медиків. 
Необхідно також досягти усвідомлення взаємо-
зв’язків між соціальними процесами і відповідними 
явищами в медичній галузі. Завдання професій-
ної підготовки – пробудити у студентів інтерес до 
пізнання, навчальної та подальшої професійної 
діяльності, а також сформувати професійні етичні 
цінності. Часто мінливі потреби суспільства в під-
готовці компетентних фахівців-медиків визначили 
актуальність дослідження на соціально-педагогіч-
ному рівні.

Ефективність системи підготовки майбутніх 
магістрів медицини до педагогічної діяльності 
у вищих медичних закладах освіти (ВМЗО) визна-
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чається за результатами двох взаємопов’язаних 
процесів – діагностики і моніторингу. Діагностика 
базується на встановленні, вивченні й оцінці 
корисних властивостей, характеристик і ознак 
якості, що визначають стан досліджуваного 
об’єкта або явища, для з’ясування причин цього 
стану, визначення потенційних можливостей 
впливу на цей стан, а також для передбачення 
відхилень за вибраними параметрами з метою 
прийняття обґрунтованих педагогічних дій та 
управлінських рішень, спрямованих на виявлення 
причини [1, с. 148]. Тоді як моніторинг передба-
чає організоване спостереження за контрольо-
ваним процесом шляхом відстеження за певною 
методикою значень, вибраних для контролю 
параметрів і їх зіставлення зі заздалегідь визна-
ченими допустимими (прийнятними) значен-
нями [1, с. 191]. Педагогічний моніторинг розгля-
датимемо як форму організації, збору, зберігання, 
обробки і поширення інформації щодо функціо-
нування та динаміки системи підготовки майбут-
ніх магістрів медицини до педагогічної діяльності 
у ВМЗО, що забезпечує безперервне стеження за 
її станом, оцінку ефективності досягнення постій-
ної мети і прогнозування її розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням удосконалення медичної освіти та підго-
товки майбутніх лікарів в психолого-педагогічному 
аспекті приділяється постійна увага: розглянуто 
окремі аспекти професійної підготовки майбутніх 
магістрів медицини (Т. Борисова, О. Абатуров, 
Ю. Больбот, Л. Шостакович-Корецька [2], 
О. Гуменюк, В. Гуменюк, С. Цюра [3], О. Дудіна [4], 
І. Марчук [5], С. Ястремська [6] та ін.); досліджено 
та методологічно обґрунтовано специфіку педаго-
гічного складника професійної діяльності медиків 
(М. Діанкіна [7], Г. Стечак [8]); визначено вимоги 
до психолого-педагогічної компетентності та інди-
відуальних якостей майбутніх фахівців медич-
ного профілю (В. Ждан, В. Бобирьов, С. Білаш, 
О. Бєляєва [9]). Однак на основі проведеного 
аналізу науково-методичної та спеціальної літе-
ратури, а також Інтернет-ресурсів установлено, 
що питанням розроблення та впровадження інно-
ваційних освітніх технологій у систему підготовки 
майбутніх магістрів медицини до педагогічної 
діяльності у ВМЗО присвячено недостатню кіль-
кість робіт, що потребує подальших теоретичних 
та емпіричних досліджень та підкреслює актуаль-
ність і практичний складник вибраного напряму 
наукової розвідки.

Мета статті. Мета статті полягає у відобра-
женні основних результатів функціонування сис-
теми підготовки майбутніх магістрів медицини до 
педагогічної діяльності у ВМЗО.

У межах наукового пошуку використовува-
лася сукупність методів експериментального 
дослідження: теоретичні: аналіз документів, 

продуктів творчої діяльності; побудова гіпо-
тез, моделювання; соціологічні: анкетування, 
тестування, інтерв’ю, експертна оцінка; емпі-
ричні (практичні): спостереження, експери-
мент, вивчення педагогічного досвіду, контрольні 
роботи; методи математичної статистики: 
статистичні, графічні, математичні.

Виклад основного матеріалу. Дослідно-
експериментальна частина дослідження поля-
гала в упровадженні розроблених інновацій 
у педагогічну практику, а також у перевірці 
загальної та часткових гіпотез щодо їхньої 
ефективності та доцільності у ВМЗО. Дослідно-
експериментальна діяльність зазвичай охо-
плює такі три стадії: проєктування, технологічну, 
рефлексивну [10, с. 136–231].

Загалом дослідно-експериментальна пере-
вірка підготовки майбутніх магістрів медицини до 
педагогічної діяльності у ВМЗО передбачала:

1) визначення цілей та об’єктів педагогічного 
експерименту;

2) обґрунтування етапів педагогічного експе-
рименту і методів вимірювання ефективності про-
цесу формування готовності до педагогічної діяль-
ності як результату підготовки майбутніх магістрів 
медицини у ВМЗО;

3) відображення кількісних і якісних показників 
оцінки ефективності розробленої авторської сис-
теми;

4) аналіз результатів констатувального та підсум-
ково-узагальнювального етапів педагогічного експе-
рименту щодо формування готовності майбутніх 
магістрів медицини до педагогічної діяльності.

Згідно з поставленими завданнями, дослід-
но-експериментальна робота щодо вирішення 
проблеми дослідження здійснювалася за такими 
напрямами:

– розроблення, реалізація та насичення змісту 
психолого-педагогічних дисциплін, що забезпечує 
формування готовності майбутніх магістрів меди-
цини до педагогічної діяльності;

– реалізація визначених у дослідженні педа-
гогічних умов та розробленої структурно-функ-
ціональної моделі підготовки майбутніх магістрів 
медицини до педагогічної діяльності у ВМЗО;

– упровадження комплексу форм, засобів  
і прийомів реалізації системи підготовки майбут-
ніх магістрів медицини до педагогічної діяльності 
у ВМЗО;

– діагностика та моніторинг рівня ефективності 
формування готовності студентів до педагогічної 
діяльності як інтегрального показника якості підго-
товки майбутніх магістрів медицини у ВМЗО.

Згідно з метою, предметом, гіпотезою і завдан-
нями дослідження, проведення експериментальної 
роботи з майбутніми магістрами медицини у ВМЗО 
передбачало декілька етапів: констатувальний 
(доекспериментальне дослідження стану підго-
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товки майбутніх магістрів медицини до педагогіч-
ної діяльності), формувально-перетворювальний 
(апробація запропонованих інновацій в освітньому 
процесі), підсумково-узагальнювальний.

Констатувальний експеримент (2015–2016 рр.) 
спрямовувався на виявлення стану сформова-
ності готовності майбутніх магістрів медицини 
до педагогічної діяльності, аналізувалася якість 
організації освітнього процесу в досліджува-
ному аспекті Львівського національного медич-
ного університету імені Данила Галицького, 
Тернопільського національного медичного універ-
ситету імені І.Я. Горбачевського, Дніпровського 
державного медичного університету, Івано-
Франківського національного медичного універ-
ситету, Буковинського державного медичного 
університету, Одеського національного медич-
ного університету; проводився констатувальний 
експеримент, що уможливлював визначення 
рівня сформованості готовності майбутніх магі-
стрів медицини до педагогічної діяльності, була 
поставлена проблема, на вирішення якої спря-
мовано наступний етап експерименту.

Основні методи дослідження на констату-
вальному етапі: теоретичний аналіз літератури 
з досліджуваної проблеми, узагальнення педаго-
гічного досвіду, анкетування, тестування, бесіда, 
інтерв’ю.

Завданнями формувально-перетворюваль-
ного етапу (2016–2021 рр.) була перевірка і під-
твердження гіпотези дослідження, апробація 
концепції та структурно-функціональної моделі 
підготовки майбутніх магістрів медицини до педа-
гогічної діяльності у ВМЗО і перевірка достатно-
сті умов, що забезпечують ефективну реалізацію 
розробленої моделі в освітньому процесі вищих 
медичних закладів освіти.

Основні методи дослідження: дослідна робота, 
педагогічний експеримент, спостереження, тесту-
вання, самооцінка.

Підсумково-узагальнювальний етап 
(2020–2021 рр.) присвячений відображенню ходу 
експерименту, виявленню кількісних і якісних від-
мінностей експериментальних та контрольних 
груп студентів, обробці, аналізу, узагальненню 
результатів, їх співвіднесенню з метою і завдан-
нями педагогічного експерименту.

У процесі організації та проведення дослід-
но-експериментальної роботи враховано основні 
принципи, які відображають загальні вимоги до 
здійснення педагогічного експерименту: прин-
цип цілісного вивчення педагогічного явища, 
принцип об’єктивності, принцип ефективності, 
принцип комплексності, принцип перманентно-
сті [11, с. 174–177]. Окреслені принципи вико-
ристовувалися для планування і проведення 
дослідно-експериментальної роботи, організації 
констатувального та формувального етапів екс-

перименту, розроблення діагностичної програми, 
аналізу й оцінювання одержаних результатів.

Згідно з програмою констатувального екс-
перименту, проводилося діагностування рівнів 
сформованості готовності майбутніх магістрів 
медицини до педагогічної діяльності. У процесі 
дослідження застосовано діагностичну мето-
дику, яка передбачала оцінювання усіх компо-
нентів готовності майбутніх магістрів медицини 
до педагогічної діяльності (аксіологічний, когні-
тивно-комунікативний, практично-діяльнісний, 
особистісний). Діагностування аксіологічного 
компонента здійснювалося за допомогою цінніс-
но-аналітичних завдань, адаптованої методики 
М. Рокича «Визначення рівня сформованості цін-
нісних орієнтацій, експрес-опитувальника «Індекс 
толерантності» (адаптовано за Г. Солдатовою). 
Діагностування когнітивно-комунікативного 
компонента здійснювалося за допомогою тесту-
вання, комплексу прийомів і завдань, що забез-
печують практику у спілкуванні між лікарем та 
пацієнтом, методики діагностики рівня емпатич-
них здібностей В. Бойко. Для діагностування 
практично-діяльнісного компонента використо-
вувався комплекс практичних завдань, а також 
метод проєктів у поєднанні з методом групових 
оцінок. Особистісний компонент діагностовано 
на основі рефлексивно-актуалізаційних завдань 
та авторської анкети з виявлення здатності сту-
дента до саморозвитку.

Оцінювання результатів експериментального 
дослідження проводилося на основі кваліме-
тричного моделювання. Для виявлення критеріїв 
співвіднесеності студентів до певного рівня готов-
ності майбутніх магістрів медицини до педагогіч-
ної діяльності і механізму трансформації якісних 
показників у кількісні застосовано чотирирівневу 
шкалу й оцінено кожен показник згідно з його 
сформованістю, певним оцінним балом. Якщо 
показник відповідає високому рівню – 3 бали, 
достатньому – 2 бали, задовільному – 1 бал, низь-
кому рівню – 0 балів.

Щоб простежити динаміку формування готов-
ності майбутніх магістрів медицини до педагогіч-
ної діяльності, під час експериментальної роботи 
використовували:

1) середній показник, який визначається за 
формулою:

де СП – середній показник; а, b, c – відсотково 
виражена кількість студентів, які мають відповідно 
низький, задовільний, достатній і високий рівні 
сформованості готовності студентів до педагогіч-
ної діяльності;

2) показник темпу зростання (Y), який відо-
бражає якісний ріст досліджуваного показника й 
обчислюється за формулою [12, с. 185]:
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де y1; y2; y3; y4 – відсотково виражена кількість сту-
дентів, які мають відповідно низький, задовільний, 
достатній і високий рівні сформованості готов-
ності студентів до педагогічної діяльності після 
закінчення експерименту;

х1; х2; х3; х4 – відсотково виражена кількість сту-
дентів, які мають відповідно низький, задовільний, 
достатній і високий рівні сформованості готовно-
сті студентів до педагогічної діяльності на початок 
експерименту;

3) коефіцієнт ефективності (КЕ), який відобра-
жає ставлення середнього показника в експери-
ментальній групі до середнього показника в кон-
трольній групі, що обчислюється за формулою  
КЕ = СПег / СПкг.

Таким чином, готовність майбутніх магістрів 
медицини до педагогічної діяльності представлена 
як цілісна система взаємопов’язаних компонентів, 
які знаходяться в постійному розвитку, судження 
про які відбувається на основі рівня, а перехід від 
низького до більш високого рівня показників, що 
характеризують кожен із критеріїв, свідчить про 
позитивну динаміку формування готовності май-
бутніх магістрів медицини до педагогічної діяльно-
сті у системі професійної підготовки у ВМЗО.

На основі розроблених критеріїв, показників 
і діагностичних методик вимірювання здійснено 
оцінку динаміки і рівня формування готовності 
майбутніх магістрів медицини до педагогічної 
діяльності під час констатувального і формуваль-
но-перетворювального етапів педагогічного експе-
рименту щодо впровадження розробленої педа-
гогічної концепції підготовки майбутніх магістрів 
медицини до педагогічної діяльності у ВМЗО.

Загалом розроблені дослідницький інстру-
ментарій, методика організації та проведення 
експериментальної роботи дали змогу виявити 
результативність освітнього процесу, де суб’єк-
тами оцінювання були майбутні магістри меди-
цини; оцінити ефективність діяльності суб’єктів 
навчання щодо формування належної готовності 
до педагогічної діяльності, оптимального рівня 
педагогічної підготовленості випускників; визна-
чити загальний ефект від упровадження запро-
понованих інновацій; своєчасно внести необхідні 
корективи в заходи щодо їх упровадження.

Аналіз отриманих даних на констатувальному 
етапі дослідження показав, що значна частина 
студентів має задовільний та достатній рівень 
готовності до педагогічної діяльності. Кількість 
таких респондентів у середньому становить 37% 
і 28% відповідно. Високий рівень готовності до 
педагогічної діяльності мали 15% досліджуваних 
майбутніх магістрів медицини, а 20% респонден-
тів – лише низький рівень.

У результаті зафіксовано, що в процесі тради-
ційної системи навчання у ВМЗО більшість сту-
дентів продемонструвала задовільний і достатній 
рівні готовності майбутніх магістрів медицини до 
педагогічної діяльності. Отже, виникає необхід-
ність забезпечити систему підготовки майбутніх 
магістрів медицини у ВМЗО, яка носитиме інте-
граційний, особистісно розвивальний характер 
і забезпечувати не лише готовність до педаго-
гічної діяльності, а й здатність до саморозвитку 
і самореалізації в сучасній системі охорони здо-
ров’я. Це актуалізує проведення формувального 
експерименту, спрямованого на верифікацію кон-
цепції підготовки майбутніх магістрів медицини до 
педагогічної діяльності у ВМЗО.

Висновки і пропозиції. Ключовою метою екс-
периментальної діяльності була верифікація кон-
цепції підготовки майбутніх магістрів медицини до 
педагогічної діяльності у ВМЗО та педагогічних 
умов її реалізації для перевірки гіпотези дослі-
дження. Проведене дослідження дало можливість 
обґрунтувати необхідність розгляду готовності до 
педагогічної діяльності як важливого складника 
професійної компетентності майбутніх магістрів 
медицини. Перспектива подальших досліджень 
у вибраному напрямі наукової розвідки передба-
чає апробацію розробленої концепції підготовки 
майбутніх магістрів медицини до педагогічної 
діяльності у ВМЗО.
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Humeniuk V. Structure and content of pedagogical experiment on preparation of future masters of 
medicine for pedagogical activity in higher medical

The article reveals the methodology and results of the experimental study of the state and formation of the 
readiness of future masters of medicine for teaching in the system of medical education. The transition of the 
health care system at the present stage is characterized by the reorientation of the doctor from the treatment 
of diseases to the preservation of human health. A new paradigm in medicine includes the involvement of 
physicians into the process of teaching and educating a self-preserving behavior in patients. Therefore, the 
article is devoted to the reflection of the results of experimental work on the preparation of future masters of 
medicine for pedagogical activity in higher medical institutions of education. The article covers the results 
of ascertaining, formative-transforming and final-generalizing experiments, in which students of medical 
universities of Ukraine took part. The bases for the experimental activity were Danylo Halytsky Lviv National 
Medical University, I. Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Dnipro State Medical University, 
Ivano-Frankivsk National Medical University, Bukovynian State Medical University, Odesa National Medical 
University.

The complex of diagnostic tools includes the following methods: analysis of scientific literature, generalization 
and systematization of pedagogical experience to determine the structural components of the readiness of 
future masters of medicine for teaching; observation of students’ activities, testing, interviews, questionnaires 
of students, professors and practical doctors, observation, experiment, study of pedagogical experience, as 
well as methods of mathematical statistics (statistical, graphical, mathematical).

After making an initial research at the ascertaining stage, it was found that 37% of future masters of medicine 
demonstrate a sufficient level of readiness, 28% - a satisfactory level. While only 15% of surveyed medical 
students showed a high level. 20% of respondents have a low level of readiness of future masters of medicine 
for pedagogical activity, which does not meet the needs of professional communities in graduates who are 
willing to solve professional and pedagogical problems at the highest level of professional action.

Prospects for further research in the chosen direction of scientific research provide testing of the developed 
concept of preparation of future masters of medicine for pedagogical activity in higher medical school.

Key words: experimental verification, stages of pedagogical experiment, future masters of medicine, 
readiness for pedagogical activity, system of professional training.


