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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анотація. У статті розглянуто необхідність концептуалізації підходів освіти для
набуття професійної, мовної (мовленнєвої) підготовки іноземних студентів
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зважаючи на сучасні тенденції на ринку освітніх послуг та глобального ринку
праці. Відзначено потребу у професіоналах, які можуть працювати у
мультикомандах, мати високий рівень: комунікативної, мовної (мовленнєвої)
компетентностей, самооцінки та самоконтролю, мотивації, морально-етичних
та ціннісних якостей. Так, сучасні технології, техніка дають можливість
впливати не тільки на природу, екологію, а і на саму людину (на генетичному
рівні), а також через робототехніку, штучний інтелект та Інтернет речей. А це в
кінцевому результаті поширює можливості людини до самознищення. Тому
людина, окрім набуття професійних компетентностей, повинна набувати
морально-етичні, соціокультурні та ціннісні компетентності, що дадуть змогу їй
не використовувати професійні знання у справах проти людства. Також
відзначено, що державою розпочато формування та реалізацію нової державної
політики у сфері освіти, яка представлена Законом України «Про вищу освіту»
та рядом Концепцій: Нової української школи; розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти); розвитку громадянської освіти в Україні,
які дають змогу формувати новий сучасній освітній простір. Беручи до уваги
збільшення потоку іноземних студентів, які навчаються та/або планують
навчатися у вітчизняних ЗВО, запропоновано розробити та впровадити
Концептуальні підходи до освіти для набуття професійної, мовної
(мовленнєвої) підготовки іноземних студентів, які у подальшому можуть
використовуватися різними ЗВО, де є потреба у підготовці іноземних студентів,
а українська мова виступає як іноземна. Найбільш доречними є створення
окремих освітніх кластерів (за профілями), зі своїми тезаурусами (українськоанглій ськими), онлай н (віртуальними) підготовчими факультетами (для
покращення адаптації) та онлай н (віртуальними) краєзнавчими студіями.
Ключові слова: українська мова як іноземна; компетентності; базовий рівень
компетентностей та знань; концептуалізація освітніх процесів; концептуальні
засади; моделі освіти.
1. ВСТУП / INTRODUCTION
Постановка проблеми. На сьогодні формування вищої школи відбувається в
умовах поглиблення впливу глобалізації, інтеграції, універсалізації та оптимізації на
національні освітні простори. Це відбувається разом із цивілізаційними змінами та
трансформаціями людини, суспільства та влади в цілому. Так, суспільство переходить
до нових етапів цивілізаційного розвитку суспільства, таких як інформаційне,
постінформаційне, постекономічне суспільства. На цих етапах відбуваються значні
трансформації морально-етичного стану людини, її цінностей (як матеріальних, так і
духовних). Прикладами є поява нових сучасних суспільних класів, сформованих не за
матеріальними ознаками, а за ознаками освіченості, освіти, професійності,
нестандартності мислення (креативності), які отримали назву: клас професіоналів та
креативний клас, коли професійна та креативна людина працює у багатонаціональній
команді та працює над різноманітними проєктами по всьому світові. Це створило
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новий глобальний ринок праці, де замовники орієнтуються на висококваліфікованого
освіченого працівника, який має високий рівень комунікативної, мовної, ІТ та
професійної компетентностей та є толерантним до інших. А тому у сучасних
мультинаціональних,
мультирелігійгих
та
мультикультурних
питання
національності, культури, віри відходять на другий план. Отже, на перше місце
виходить професіоналізм, який без освіти неможливо набути, оскільки «професійна
компетентність … означає сукупність особистісних якостей, знань, що забезпечують
високий рівень самоорганізації професійної діяльності» [10, с. 125]. При цьому
необхідно зважати на те, що «професійна компетентність є складним багатоаспектним
утворенням і передбачає єдність фундаментальної, предметної, психологопедагогічної, методичної компетентностей» [10, с. 125]. Тобто, на перше місце
виходять фундаментальні знання предметів, які можуть надаватися студентам лише
компетентними викладачами із високим рівнем «психолого-педагогічної, методичної
компетентностей», що поєднуються із комунікативними, мовленнєвими, цифровими
компетентностями. Водночас і студенти повинні мати базовий рівень знань та
компетентностей, мотивацію, відповідну психологічний настрій та соціокультурний
стан. При цьому необхідно брати до уваги, що разом із інтеграцією національного
освітнього простору у глобальний зростає кількість іноземних студентів, які будуть
навчатися у вітчизняних закладах вищої освіти. Все це вимагає комплексного,
професійного та довготривалого підходів, як з боку закладів вищої освіти, так і
держави, адже лише держава формує та реалізує відповідну політику не тільки у сфері
освіти, а у і інших сферах, які допомагають будувати високоосвічене, високоморальне,
духовне, вільне, відкрите космополітичне глобальне суспільство. Отже, питання
концептуалізації освітнього простору набуває все більшої актуальності, зважаючи на
високу конкуренцію не тільки на глобальному ринку праці, а і дає змогу будувати нову
сучасну, високорозвинену державу, яка у подальшому може стати регіональним
лідером та суб’єктом глобального суспільства. І тим самим буде формувати сучасний
порядок денний.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання
концептуалізації підходів до освітнього простору, комунікативної (мовної,
мовленнєвої) і професійної підготовки та створення передумов набуття високого
рівня базових компетентностей є досить актуальним серед сучасних дослідників та
науковців, а саме: О. Бондарчук, Г. Кашина А. Кучер,, М. Коваль В. Любарець,
О. Майборода, А. Молчанова, Н. Романчук, Л. Сергеєва, М. Скрипник, К. Осадча,
В. Сергієнко, К. Тулякова, О. Філь та інші.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS
Незважаючи на досить широкий спектр проведених досліджень, питання
концептуалізації підходів освіти для набуття професійної, мовної (мовленнєвої)
підготовки іноземних студентів виступає частиною загальної проблеми, котрій
присвячується означена стаття.
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Метою статті є дослідження концептуальних підходів до освіти для набуття
професійної, мовної (мовленнєвої) підготовки іноземних студентів у сучасній вищій
школі.
Завданнями статті є:
 аналіз науково-педагогічних літературних джерел щодо дослідження
концептуальних підходів до освіти для набуття професійної, мовної (мовленнєвої)
підготовки іноземних студентів у сучасній вищій школі.;
 уточнення поділу концепцій та моделей на рівні держави та рівні окремого
закладу вищої освіти та/або окремої сфери економіки;
 стислий опис окремих концепцій та моделей освітнього процесу;
 окреслення ролі та впливу сучасного етапу розвитку суспільства на питання
професійної та мовленнєвої компетентностей іноземних студентів;
 пропозиція починати з концептуалізації підходів освіти для набуття
професійної, мовної (мовленнєвої) підготовки іноземних студентів.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ / RESEARCH FINDINGS
Сучасний розвиток науки, техніки, технологій потребує високого рівня знань,
навичок, компетентностей (як традиційних, так і нових сучасних), моральнопсихологічну готовність до навчання (для іноземних студентів) та роботи в
«мультикомандах», оскільки «суб’єктом освітнього професійного вдосконалення є
вільна і духовно розвинена людина, яка має потребу в особистісному зростанні,
професій ному розвитку, саморозвитку і самовдосконаленні після здобуття вищої
освіти» [1, с. 16]. Це також вимагає відповідних соціокультурного, побутового та
ціннісного просторів для втілення сказаного у реальність. Зважаючи на це, сучасні
дослідники наголошують про те, що «структура психологічної культури конкуренції
фахівця містить теоретико-концептуальний (теоретичні знання з проблеми
конкуренції) та практичний (реалізація теоретичних знань з проблеми конкуренції в
практичній діяльності) компоненти» [1, с. 23], де «в основу визначення психологічної
культури конкуренції суб’єкта» ними покладається таке розуміння поняття
«психологічна культура»: «спосіб мислення, що ґрунтується на системі теоретичних
знань із психології, і виявляється в здатності людини використовувати ці знання,
оперувати ними у практичній діяльності, у процесі прийняття рішень за конкретних
обставин, у ситуації спілкування та її розуміння як рівня самопізнання та
саморегуляції» [1, с. 22-23]. Отже, основою для сучасного розуміння професійної
людини лежить високий рівень мотивації для самопізнання та набуття високого рівня
компетентностей, які дають змогу отримувати високий рівень професійних знань,
умінь та навичок. Крім того, необхідно відзначити, що глобальний сучасний світ, окрім
професіоналізму, вимагає та/або потребує комунікативної та мовної (мовленнєвої)
компетентностей. Це пов’язане із реаліями глобального ринку праці, коли професіонал
повинен знати одну із загальноприйнятих мов спілкування, або мову того регіону, де
буде працювати. При цьому важливим є уміння налагоджувати комунікації у
«мультикомандах» та мати високий рівень толерантності для цього. Тобто, розвиток
компетентностей повинен відбуватися планомірно та постійно, і починати потрібно із
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дошкільної освіти, продовжувати у школі та у виші. Це в свою чергу потребує
концептуалізації процесів освіти для формування конкретних заходів для реалізації
визначених концептуальних засад. При цьому, концепції повинні передбачати
«теоретико-методологічні (мету, завдання, принципи, підходи), процесуальні
(педагогічні умови, компоненти, критерії та чинники) та технологічні (шляхи, форми і
методи) основи» [1, с. 17]. На наш погляд, основу усіх концептуальних підходів щодо
вищої освіти було закладено у Концепцію реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до
2029 року (далі – НУШ), адже до ЗВО майбутній абітурієнт повинен вже мати
відповідний базовий рівень знань, умінь, навичок та компетентностей, для того щоб у
рамках набуття професійної освіти (вищої освіти) здійснювати їх подальший розвиток.
Так, положеннями НУШ відзначається перелік ключових компетентностей, а саме:
«спілкування державною і рідною в разі відмінності мовою, спілкування іноземними
мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і
технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння навчатися впродовж
життя, соціальні і громадянські компетентності, підприємливість і фінансова
грамотність, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і ведення
здорового способу життя» [7]. Адже, маючи достатньо високий базовий рівень
компетентностей, набутих у школі, студент повинен бути психологічно готовим та
умотивованим для продовження навчання у закладах вищої освіти. Наступною
концепцією на державному рівні є «Концепція розвитку природничо-математичної
освіти (STEM-освіти)», якою визначається необхідність «розвитку і виховання всебічно
розвиненої, освіченої, інноваційної особистості» як важливого елементу наукоємних
та високотехнологічних сфер економіки як важливих елементів побудови сучасної
економіки», а тому «природничо-математична освіта (STEM-освіта) повинна стати
одним з пріоритетів розвитку сфери освіти, складовою частиною державної політики
з підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки та розвитку
людського капіталу, одним з основних чиників інноваційної діяльності у сфері освіти,
що відповідає запитам економіки та потребам суспільства» [8]. Водночас важливим
сьогодні є формування і нової сучасної особистості. А це продукується «Концепцією
розвитку громадянської освіти в Україні», якою передбачається «формуванням
активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності,
стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків,
потребують комплексного підходу до вирішення поставлених завдань в умовах
модернізації вітчизняної системи освіти» [2]. Вказані вище концептуальні напрями та
підходи стосуються широкого загалу, але на сьогодні вітчизняним ЗВО надано широкої
автономії та мобільності, що передбачає формування власних концептуальних
підходів до освітнього процесу (на рівні окремого ЗВО). При цьому концептуалізація на
професійному рівні повинна відбуватися з урахуванням державної політики та
світового досвіду і останніх тенденцій у сфері освіти, щоб побудувати
конкурентоздатну модель фундаментальної підготовки студентів у вітчизняних ЗВО.
Так, К. Осадча відзначає що рисами, які повинні передбачатися концепцією, є:
«комплексність, яка «інтегрує в собі теоретичні та практичні здобутки, отримані
різними вченими і практиками, що дає можливість спрямувати положення Концепції
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на виконання головної цілі: «сформувати» відповідну «компетентність» та/або
компетентності; практична спрямованість», коли «концепція націлена на
використання вже існуючих педагогічних ідей, методологічних підходів та форм,
методів і засобів навчання» з використанням «інформаційно-комунікаційного
середовища»; «системність – всі складові частини Концепції» повинні бути «узгоджені
між собою та відповідати теоретико-методологічним основам підготовки майбутніх»
викладачів [6, с. 31]. Цікавим прикладом практичної реалізації концептуалізації є
напрацювання фахівців «Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності закладів вищиої освіти «Агроосвіта», які запропонували
поєднати традицій ні методи навчання із сучасними через організації наскрізної
професій ної підготовки студентів агроекономічного профілю» [3, c. 140, 142]. Так, в
основу вказаної ними концепції було закладено такі принципи: «охоплення
наскрізністю фахових дисциплін» та «індивідуальних завдань», «максимальна
індивідуалізація та контроль самостійності виконання індивідуальних завдань;
формування тематики й змісту курсових робіт (проєктів) з професійно-орієнтованих
дисциплін за логічною послідовністю й у тісному взаємозв’язку з тематикою
магістерської дипломної роботи (проєкту); максимальне залучення студентів до
науково-дослідної роботи», що вписується «в тематику дипломної роботи (проєкту), а
остання, у свою чергу, – в комплексну наукову тему відповідних кафедр; … обов’язкове
включення до практичної підготовки студентів (виробнича й переддипломна
практика) завдань, спрямованих на поглиблене вивчення господарських процесів і
збирання відповідної … інформації, пов’язаної з тематикою дипломної роботи
(проєкту); використання комп’ютерних технологій і on-line інтерактивного навчання»
[3, c. 142]. Таким чином, практична реалізація цих концептуальних підходів дає змогу
готувати конкурентоздатних професіоналів у аграрному секторі економіки.
На сьогодні збільшується запит на отримання іноземними студентами вищої
освіти в нашій країні. Це відбувається завдяки багатьом критеріям, таким як:
економічного,
технічного,
географічного,
глобалізаційного,
ментального,
соціокультурного, побутового тощо. Вказане потребує нових підходів до
найважливіших інструментів нової сучасної комунікації – мови, а саме вивчення
української мови як іноземної. Це означає, що ЗВО необхідно запроваджувати нові
підходи до надання освітніх послуг не тільки вітчизняним студентам, а й іноземним,
враховуючи потребу в адаптаційному періоді для іноземців, щоб вони мали
можливість здійснювати подальше професійне навчання на високому рівні. При цьому,
у них немає базового рівня знань української мови, адже вона для них є іноземною і
вони не вивчали її до моменту початку навчання у вітчизняних ЗВО. Тому є актуальним
та важливим створення умов для набуття іноземними студентами високого рівня
мовної та мовленнєвої компетентностей у короткий час для можливості отримувати
професійну освіту. Так, Н. Московчук, у рамках досліджень з «українськомовної
підготовки майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей» було
«обґрунтовано модель українськомовної підготовки майбутніх іноземних фахівців
технічних спеціальностей із відповідними етапами (пропедевтично-мовленнєвий,
мовленнєво-збагачувальний, репродуктивно-діяльнісний, рефлексійно-оцінний) [5,
с. 3]. У свою чергу вчена Ж. Раргіна, в рамках досліджень з «підготовки іноземних
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спеціалістів-медиків до професійного спілкування» пропонує «концептуальну модель
формування готовності майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до професійного
спілкування», яка складається з таких «блоків: цільового (відображає мету і завдання
освітнього процесу); методологічного (ґрунтується на підходах і принципах й
зумовлює визначення організаційно-педагогічних умов ефективної реалізації моделі);
процесуального (базується на визначенні навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу); змістовного (містить компонентну структуру готовності);
результативного (містить критерії, показники, рівні ефективності підготовки)» [9,
с. 184]. Тобто, можна говорити про те, що сучасні дослідники працюють у напрямах із
концептуалізації освітніх процесів. Досить перспективним на сьогодні є освіта у
медичній сфері, де наша країна може запропонувати досить конкурентоспроможний
рівень освітніх послуг для іноземних студентів, які надаються багатьма профільними
ЗВО. Зважаючи на це, доречним буде розроблення та впровадження сучасних
концептуальних підходів з підготовки іноземних студентів медичного профілю. На
наш погляд, це необхідно робити для усієї медичної сфери, залучаючи сюди не тільки
заклади вищої освіти, медичні заклади (лікарні, поліклініки, наукові інститути тощо).
Тобто, це повинен бути окремий медичний кластер, зі своїми тезаурусами (українськоанглійськими), онлайн (віртуальними) підготовчими факультетами (для покращення
адаптації) та онлайн (віртуальними) краєзнавчими студіями. Отже, Концепція повинна
враховувати усе переставлене вище, ефективно поєднуючи його в освітньому процесі
з підготовки іноземних студентів. Насамперед пропонуємо розпочати із
Концептуалізації підходів освіти для набуття професійної, мовної (мовленнєвої)
підготовки іноземних студентів, які можна буде використовувати як базові не тільки у
медичному кластері, а й у інших. Тобто, вони (концептуальні засади) можуть набути
статус типових для подальшого використання окремих компонентів у різних ЗВО, де є
потреба у підготовці іноземних студентів, а українська мова виступає як іноземна. Крім
того, це можуть бути офлайн, онлайн та комбіновані версії.
4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ /CONCLUSIONS
AND PROSPECTS FOR FURTHER RESEARCH
Підсумовуючи дослідження питання концептуалізації підходів освіти для
набуття професійної, мовної (мовленнєвої) підготовки іноземних студентів, можна
відзначити таке. В умовах подальшої широкої інтеграції нашої країни у глобалізаційні
процеси в економіці, освіті, громадянському суспільстві питання освіти набуває
важливості та актуальності. Також широко впроваджуються проєкти з цифровізації,
інформатизації влади та суспільства. Окрім того, наша країна інтегрується у
Європейський союз та бере участь у Болонському процесі. Вказане потребує нових
підходів до вітчизняного освітнього простору, освітніх процесів, програм, методик та
інструментів через їх концептуалізацію. На сьогодні нашою державою затверджено та
впроваджено Концепцію Нової української школи, Концепцію розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти), Концепцію розвитку громадянської освіти в
Україні. Також в рамках Закону України «Про вищу освіту» надано широку автономію
та мобільність не тільки ЗВО, а і викладачам та студентам, що розширює можливості
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для нової освіти. Зважаючи на збільшення потоку іноземних студентів, які навчаються
та/або планують навчатися у вітчизняних ЗВО, виникає потреба у Концептуалізації
підходів освіти для набуття професійної, мовної (мовленнєвої) підготовки іноземних
студентів, положення яких можна використовувати у подальшому ЗВО, де є потреба у
підготовці іноземних студентів, а українська мова виступає як іноземна. При цьому
освітні процеси можуть запроваджуватися у офлайн, онлайн та комбіновані формах.
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Abstract. The article considers the need to conceptualize approaches to education for the
acquisition of professional, language (speech) training of foreign students taking into
account current trends in the market of educational services and the global labour market.
The need for professionals who can work in multi-teams and possess a high level of
communicative, language (speech) competencies, self-esteem and self-control,
motivation, morale, ethics, and value qualities is stressed. Thus, modern technologies and
equipment make it possible to influence not only nature, ecology, but also the human (at
the genetic level). Technologies can also make influence through robotics, artificial
intelligence, and the Internet of Things. This ultimately expands a person's ability to selfdestruction. Accordingly, in addition to acquiring professional competencies, a person
must possess moral and ethical, socio-cultural, and value competencies that will prevent
from using professional knowledge in offences against humanity. It was also noted that
the state has begun to form and implement a new state policy in the field of education,
which is provided by the Law of Ukraine “On Higher Education” and a number of Concepts:
the New Ukrainian School; development of natural and mathematical education (STEMeducation); development of civic education in Ukraine, which allows forming a new
modern educational space. Taking into account the increase in the flow of foreign students
studying and/or planning to study in Ukrainian higher education establishments, it is
proposed to develop and implement Conceptual approaches to education for vocational,
language (speech) training of foreign students in different higher education
establishments, where there is a need for training foreign students, and the Ukrainian
language is a foreign language. The most appropriate is the creation of separate
educational clusters (by profile), with their thesauri (Ukrainian-English), online (virtual)
preparatory faculties (to improve adaptation), and online (virtual) local history studios.
Keywords: ukrainian as a foreign language; competencies; basic level of competencies
and knowledge; conceptualization of educational processes; conceptual principles;
models of education.
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